
Sprawozdanie z prac  

KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji  

w roku 2016 

W roku 2016 KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji odbyło 

VI spotkań w wymaganym składzie, a ponadto odbyło się 9 spotkań roboczych w 

składzie podmiotów zainteresowanych danym tematem. Główne obszary działań 

nakierowane były na zagadnienia związane z przyjętym programem działania - 

problemem przygotowania społecznego na zwiększenie liczby uchodźców i 

imigrantów w Łodzi. 

Wobec występujących na terenie miasta zdarzeń o charakterze przestępstw z 

nienawiści oraz zaobserwowanych i napływających sygnałów o rosnących szczególnie 

wśród młodzieży postawach nacechowanych ksenofobią, nietolerancją i rasizmem w 

maju zorganizowano spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz 

miasta, uczelni wyższych oraz policji i straży miejskiej celem zobrazowania, 

przeanalizowania i zdiagnozowania problemu oraz opracowania wspólnych wniosków 

co do podjęcia dalszych działań zmierzających do przeciwdziałania tym zjawiskom. 

19.05.2016 odbyło się seminarium współtworzone przy okrągłym stole 

„Tolerancyjna twarz Łodzi”. Współorganizatorami Seminarium była Komisja Dialogu 

Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji przy Urzędzie 

Miasta Łodzi ze wsparciem Moniki Kamieńskiej - Pełnomocniczki Prezydent Miasta 

Łodzi ds. Równego Traktowania oraz James Omolo, prezes Fundacji Afryka Connect, 

który co roku inspiruje społeczności dużych polskich miast do podjęcia debaty na 

temat problemu mowy nienawiści, nietolerancji, rasizmu i ksenofobii. Celem 

wydarzenia było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat dobrych praktyk i 

rozwiązań w obszarze przeciwdziałania aktom mowy nienawiści, rasizmowi i 

nietolerancji. 

14 czerwca 2016 odbyło się seminarium poświecone zagadnieniom 

nietolerancji i dyskryminacji z udziałem Instytutu Działań Twórczych oraz 

cudzoziemców zaangażowanych w problematykę budowania przyjaznych relacji 

poświęcone wymianie doświadczeń oraz podjęciu wspólnych inicjatyw. 

7 listopada 2016 na zaproszenie i we współpracy z Fundacją „Afryka Connect” 

KDO RiPD zorganizowała pierwsze w Łodzi seminarium - z udziałem przedstawicieli 

łódzkich wspólnot religijnych - dotyczące problemów związanych z procesami 

kulturowymi wynikającymi z migracji przedstawicieli różnych wyznań.  

15 listopada 2016 Fundacja EduKABE we współpracy z KDO RiPD i 

Pełnomocniczką PMŁ ds. Równego Traktowania zorganizowała seminarium pt. 



"Walka z głodem i niedożywieniem dzieci i młodzieży” w ramach akcji 19 dni 

przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Podczas seminarium poruszono 

problem niedożywienia dzieci również w aspekcie zaniedbania. W spotkaniu wzięła 

udział także Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi - prof. Małgorzata 

Niewiadomska - Cudak, a także przedstawicielka programu dożywiania Pajacyk 

(Polska Akcja Humanitarna). Głos zabrały również przedstawicielki Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ponadto przedstawiciele KDO uczestniczyli zarówno w Łodzi jak i w innych 

miastach w lokalnych i ogólnopolskich inicjatywach dotyczących przeciwdziałania 

narastającej fali przestępstw z nienawiści oraz podejmowaniu działań aktywnie im 

przeciwdziałającym. 

Łódź, 31 stycznia 2017r. 
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