
 
 

Sprawozdanie z działalności  
Komisji Dialogu Obywatelskiego 

 ds. Nowoczesnej Edukacji za rok 2014 
 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji została powołana przy 
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Zarządzeniem Prezydenta Miasta - Nr 4001/VI/13 
 z dnia 9 kwietnia 2013 r, a w roku 2014 kontynuowała swoje działania.   

W 2014 roku uległ zmianie skład organizacji które były zaangażowane w jej 
funkcjonowanie. Organizacjami działającymi w KDO w 2014 były: 

1. Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA 
2. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK 
3. Fundacja Rokoko 
4. Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl 
5. Fundacja FUTHARK 
6. Stowarzyszenie Odtwórców Rzemiosł i Obyczajów Dawnych "Strzecha" 
7. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki KAMIENICA 56 
8. Fundacja Indygo Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury  
9. Fundacja "Kuźnia Skrzydeł" 

 

Na dzieo 31.12.2014 roku w skład Komisji wchodziło  7 organizacji, Fundacja Nowoczesnej 
Edukacji SPUNK i Fundacja Rokoko zrezygnowały z udziału w pracach Komisji. 

Przedstawicielami Wydziału Edukacji UMŁ wchodzącymi w skład Komisji  od początku jej 
istnienia były: 

1. Hanna Belke-Markiewicz 
2. Dorota Wasiak 
3. Jarosław Stępieo 

 
Z koocem lipca w Komisji na miejsce Pani Doroty Wasiak została wytypowana z ramienia 

Urzędu Pani Barbara Furman-Słodka. 

W związku  z rezygnacją z uczestniczenia w KDO Juliana Czurko pełniącego funkcję 
Sekretarza obowiązki  protokołowania przejęła Przewodnicząca Komisji. 

Na zebrania KDO, poza stałym gronem reprezentantów z ramienia urzędu i organizacji 
pozarządowych,  zostali także zaproszeni dyrektorzy placówek  oświatowych:   

 Dariusz Jędrasiak (II LO) 

 Anna Tomaszewska ( SOSW nr 6) 



 Gruszczyoski Andrzej (Centrum Zajęd Pozaszkolnych) 

 Stawicka Bogna (pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego 
Traktowania)  

 Łukasz Prykowski (pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi) 

 Janusz Jedlina (UMŁ, Wydział Edukacji) 

 Barbara Suchara (UMŁ, Wydział Edukacji) 

 Barbara Narkiewicz ( SP nr 170) 

 Małgorzata Olejnik (Gimnazjum nr 37) 

 Adam Kocher (Pałac Młodzieży im. J. Tuwima) 

Poza powyżej wymienionymi, w spotkaniach brały też udział inne zainteresowane osoby 
spoza grona stałych reprezentantów, zarówno należące do organizacji członkowskich jak i do 
innych potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do KDO. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania  Komisji są zgodne z Regulaminem jej działania, 
który znajduje się także na stronie http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/ oraz  
z Zarządzeniem 4129/VI/2013 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2013r. w sprawie 
wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu 
obywatelskiego w Mieście Łodzi. 

W roku 2014 r. odbyło się sześd spotkao KDO ds. Nowoczesnej Edukacji z udziałem 
urzędników oraz 3 spotkania robocze w których uczestniczyli tylko przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Terminy spotkao poniżej, natomiast z każdego ze spotkao 
sporządzono protokół, wszystkie protokoły dostępne są na stronie 
http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/ w zakładce dotyczącej działania KDO. 

23.01.2014 
14.02.2014 
24.04.2014 
29.05.2014 
25.09.2014 
30.10.2014 

Prace Komisji w 2014r. polegały m.in.  na dalszym wdrożeniu przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w specyfikę funkcjonowania Wydziału Edukacji oraz w procedur związanych 
ze współpracą ngo z Miastem.  Ważnym elementem funkcjonowania Komisji stało się 
wzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami wchodzącymi w skład KDO i 
podejmowanie  wspólnych działao. 

Podczas obrad Komisji  na przestrzeni roku 2014 pojawiły się też dyskusje na temat: 

 wspólnego pozyskiwania przez organizacje członkowskie  środków na realizację 
projektów i uczestnictwa w wydarzeniach promujących działania organizacji jaki i 
Komisji jako całości; 

 procedur ogłaszania konkursów przez UMŁ w tym w szczególności przez Wydział 
Edukacji; 

 działao na polu edukacji  skierowanych do rodziców; 

 udziału szkół w projektach edukacyjnych  i zakresie projektów oraz ich dostosowaniu 
do realnych potrzeb uczniów i procedur szkolnych; 

 formy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i działao organizacji z KDO w tym 
zakresie; 

http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/


 organizacji warsztatów dla ngo, pracowników urzędu i dyrektorów szkół, mających na 
celu wypracowanie modelu nowoczesnej szkoły i podjęcia działao wykonawczych w 
tej kwestii; 

 Miejskiego Systemu Wspierania Uczniów Zdolnych - "Mia100 Zdolnych"; 

 Rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej i związanych z tym działao z sferze edukacji; 

 zasadności działania KDO ds. Edukacji w kontekście efektów jej działao. 

Pięd spotkao miało charakter zwyczajnych zebrao Komisji, spotkanie z dnia 14 lutego 
przyjęło formę warsztatową o wydłużonym czasie trwania (5 godzin).  Poprowadziła je i 
moderowała Bogna Stawicka, rzeczniczka Prezydenta Miasta ds. Równego Traktowania. 
Pieczę ze strony Wydziału Edukacji UMŁ trzymał Jarosław Stępieo. 

Celami spotkania  były: 
1. stworzenie roboczej definicji nowoczesnej edukacji, 
2. zdiagnozowanie problemów, stanowiących zagrożenie dla wdrażania nowoczesnej 

edukacji w szkołach, 
3. ustalenie, co wiemy o uwarunkowaniach prawnych szkół, a co może stanowid szansę 

bądź barierę do wprowadzania zmian, 
4. opracowanie wyznaczników szkoły, w której realizowana byłaby nowoczesna 

edukacja, 
5. zaproponowanie kilku narzędzi do wdrożenia programu nowoczesnej edukacji w 

szkole. 

W celu zwiększenia jakości wyników pracy, w warsztacie uczestniczyły osoby 
reprezentujące zarówno sektor pozarządowy, jak i łódzkie szkoły. Dzięki temu spotkały się 
różne spojrzenia na kwestie oświaty oraz różne doświadczenia w zakresie pracy z młodzieżą. 

Przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Komisji kontynuowali  działania mające 
na celu rozpowszechnianie informacji na temat działania KDO w placówkach oświatowych.  
Jedną z okazji jakie wykorzystaliśmy do promocji były udział przedstawicieli KDO w XVII 
Łódzkich Targach Edukacyjnych w dniach 13-14.03.2014r.  Targi organizowane są od z myślą 
o młodych osobach, które stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia. Jest to jedno z 
największych w Polsce wydarzeo mających na celu prezentację szerokiej oferty szkół 
publicznych i prywatnych, uczelni wyższych z całego kraju oraz placówek zajęd 
pozaszkolnych.  W tym roku targom towarzyszył różnorodny i wyjątkowo bogaty program 
konferencji. KDO ds. Nowoczesnej Edukacji miała możliwośd zaprezentowania się w części 
konferencyjnej. Wystąpienia KDO miało tytuł: 
„Nowoczesne kierunki edukacji, gwarantujące sukces na rynku pracy i w życiu społecznym 
-prezentacje praktycznych działao  organizacji pozarządowych”. Tematyka wystąpieo 
obejmowała min.: podstawowe informacje o współpracy Wydziału Edukacji z organizacjami 
pozarządowymi, założenia metody Nonviolent Communication, nordycki model edukacji, 
elementów treningu kreatywności, pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.  
Wystąpienie rozpoczęła przewodnicząca Komisji opowiadając o funkcjonowaniu KDO i 
specyfice działao organizacji pozarządowych, prezentacje przygotowały też Jolanta 
Marchlewska (kobiety.lodz.pl) i Anna Krześniak (Futhark).  W tym roku po raz pierwszy 
zorganizowano w ramach Targów Salon Edukacji Ekologicznej, którego celem było 
promowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie wiedzy i zakresu ochrony 
środowiska i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Fundacja Edukacyjna 
SIŁACZKA należąca do KDO uczestniczyła w Salonie Edukacji Ekologicznej przez obydwa dni 
Targów.  Na swoim stoisku prócz oferty edukacyjnej i pokazu elementów warsztatowych z 
zakresu edukacji dotyczącej praw zwierząt  promowała  też działanie KDO ds. Nowoczesnej 
Edukacji. 



 

Przedstawiciele KDO ds. Nowoczesnej Edukacji wzięli  udział w spotkaniu 
organizowanym w Wydziale Edukacji w związku z pracami nad nowym modelem 
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.  Celem spotkania było  omówienie  
dotychczasowych praktyk ( dobrych i złych ) oraz omówienie nowych - służących polepszeniu 
- kierunków i zasad współpracy.  Spotkanie odbyło się 12 maja 2014, prowadzącym spotkanie 
byli  przedstawiciele OPUS.  

W roku 2014 Komisja została poproszona o zaopiniowanie Uchwał Rady Miejskiej  
w sprawie przyjęcia Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 
Zdolnych". Do powyżej uchwały Komisja odniosła się w formie pisemnej po wcześniejszym 
spotkaniu z przedstawicielami Urzędu jak i wewnętrznym spotkaniu dyskusyjnym którego 
uczestnikami byli tylko członkowie Komisji.  Komisji został także przedstawiony projekt 
zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 
rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach 
Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, ustalenia treści 
regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia wzorów i terminu składania 
wniosków o przyznanie stypendiów. W składzie powyższej komisji przewidziano  
uczestnictwo przedstawiciela KDO . 

 

Sprawozdanie sporządziła: Przewodnicząca  KDO ds. Nowoczesnej Edukacji  

 

 

 

Łódź, dn. 31 stycznia 2015 r. 

 


