
 1 

 
 

Sprawozdanie  
z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 

Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji w roku 2013 

KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji 
prowadziła w ciągu roku 2013 systematyczne cotygodniowe spotkania robocze oraz 
comiesięczne posiedzenia protokołowane. 

Głównym tematem prac KDO było opracowanie i wdrożenie założeń projektu o 
nazwie Łódzka Deklaracja Poszanowania Różnorodności (ŁKPR), mającego na celu 
włączenie przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego aktywnych w Łodzi 
w działania zmierzające do niwelacji zagrożeń wykluczenia lub nierównego 
traktowania ze względu na zróżnicowanie cech biologicznych, społecznych, 
kulturowych i ekonomicznych. 

Drugim tematem było aktywne uczestnictwa w działaniach podejmowanych na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć.  

W okresie od lutego do kwietnia 2013 r. dokonano konsultacji z Agencją PR w 
kwestii zorganizowania kampanii społecznej dotyczącej promocji ŁKPR. 

W ramach działań dotyczących Łódzkiej Deklaracji Poszanowania 
Różnorodności KDO zorganizowała w dniu 25 czerwca 2013 r. Seminarium Robocze 
dla pracowników UMŁ dotyczące wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki 
związane z realizacją zasad równego traktowania.  

W dniu 14 listopada 2103 r. w siedzibie Fundacji „Partnerstwo dla Łodzi” 
dokonano prezentacji Łódzkiej Karty Poszanowania Różnorodności oraz 
przedstawiono harmonogram celów, działań i ewaluacji projektu.  

Na wniosek Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego KDO w kwietniu 2013 r. 
wzięło udział w konsultacjach społecznych opiniując przedłożony przez Radę Miasta 
projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze, propozycję własnych zmian przedkładając w toku 
prac ŁRPP. 

W dniu 20 kwietnia 2013 r. KDO uczestniczyła w I Łódzkim Kongresie Kobiet 
organizując i prowadząc panel poświęcony sytuacji cudzoziemek w Łodzi.  

Ze względu na szczególny nacisk położony w roku 2013 na przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie członkowie KDO w dniu 06 września 2013 brali udział w 
Regionalnej Konferencji Rządowej organizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu ds. 
Równego Traktowania w Sali Obrad UMŁ. W podsumowaniu Konferencji na ręce 
ministry Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz zostało przekazanych szereg uwag i 
propozycji rozwiązań wskazanych w ramach prac KDO jako istotne dla lepszej 
realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
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Na zaproszenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania 
przedstawiciele KDO brali udział w 9 spotkaniach konsultacyjnych organizowanych 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, prezentując stanowisko zarówno w 
zakresie szczegółowych rozwiązań jak i kierunków polityki antydyskryminacyjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem doświadczeń i potrzeb organizacji pozarządowych 
zajmujących się tymi zagadnieniami na terenie Łodzi. 

Na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele KDO w dniu 26 
października 2013 r. wzięli udział w I Forum dla Rodziny organizowanym w KPRM 
oraz w panelach dyskusyjnych dotyczących rodziny bez przemocy.  

Na zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych oraz Biura Rady Europy w 
Warszawie w dniu 15 listopada 2013 r. przewodniczący KDO p. Piotr Kłys brał udział 
w międzynarodowej konferencji: „Jak skuteczniej walczyć z handlem ludźmi? – 
współpraca międzynarodowa, rola państwa i organizacji pozarządowych”. 

Przedstawiciele KDO będący współinicjatorami ogólnopolskiej akcji 
„Mężczyźni Przeciw Przemocy wobec Kobiet” zorganizowali i brali udział w 
ogólnopolskich działaniach podejmowanych w ramach „16 dni przeciw przemocy...”. 
W ramach tych działań w dniach od 26 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. 
zorganizowano szereg spotkań z młodzieżą akademicką w różnych regionach Polski 
oraz niekonwencjonalne działania typu flash-mob związane z tą tematyką. 

W dniu 03 grudnia 2103 r. - z inicjatywy Pełnomocniczki Prezydent miasta 
Łodzi ds. Równego Traktowania - KDO współorganizowało Seminarium „Silna 
Rodzina bez przemocy” adresowane do instytucji i organizacji zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie naszego miasta. 

W dniach 17-18 grudnia 2013 r. na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
przedstawiciel KDO brał udział w zorganizowanym przez MSW seminarium pt. 
„Przypadki poniżającego i nieludzkiego traktowania przez funkcjonariuszy Policji – 
przyczyny, charakterystyka, rozwiązania”. 

Również w dniu 17 grudnia przedstawiciele KDO wzięli udział w pierwszym 
spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzką Radę Organizacji Pozarządowych 
mającym na celu integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy KDO działającymi w 
Łodzi. 

W związku z pracami KDO w roku 2013 członkowie Komisji występowali 
wielokrotnie z jej ramienia w środkach masowego przekazu – regionalnych i 
ogólnopolskich, przybliżając aktywność łódzkich organizacji pozarządowych oraz 
rozwiązań realizowanych przez samorząd. 

Łódź, 31 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący KDO 

       (-) Piotr Kłys 


