
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej 

przy Urzędzie Miasta Łodzi 

które odbyło się 26 marca 2014r. w Sali 107B 

Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie uczestników zebrania  

2. Informacja o działaniach i podjętych inicjatywach przedstawicieli KDO w czasie pomiędzy  

    posiedzeniami 

3. Krótkie wprowadzenie do dyskusji merytorycznej nad trzema dokumentami strategicznymi 

4. Dyskusja i wprowadzenie kluczowych kierunków działania KDO 

5. Ustalenie priorytetów i harmonogramu pracy KDO w świetle omawianych dokumentów 

    oraz wniosków z dyskusji 

6. Przekazanie wniosków przedstawicielom Zespołu ds. Seniorów UMŁ 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie 

 

Ad. 1  

Przewodnicząca Magda  Magdalena Poulain powitała obecnych na zebraniu KDO 

i przedstawiła nowych członków w osobach:  

Jerzy Płókarz – prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratowników oraz  Marek 

Kwiatkowski  - Polskie Radio Obywatelskie. 

Podziękowała  Zdzisławowi Wederowi  sekretarzowi KDO za sporządzony dokładny protokół z 

pierwszego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy 

Międzypokoleniowej przy UMŁ. 

Ad. 2  

W punkcie tym omówiono działania i podjęte inicjatywy przedstawicieli KDO w czasie pomiędzy 

posiedzeniami: 

- nawiązanie kontaktu i zaproszenie do współpracy instytucji kultury: Akademii Sztuk Pięknych 

(zaproszenie na spotkanie przedstawicielek uczelni, wolontariuszek Fundacji 2035), Centrum 

Festiwalu Czterech Kultur  



- nawiązanie kontaktu z organizacjami senioralnymi lub działającymi na rzecz osób starszych w innych 

miastach Polski 

- ankieta Instytutu Europejskiego skierowana do organizacji senioralnych dotycząca ich działań, 

potrzeb i oczekiwań, 

- nawiązanie kontaktu z Instytutem Europejskim celem zaproponowania współpracy 

Ad. 3  

Wiceprzewodnicząca Grażyna Busse (prezes Stowarzyszenia „Hipokamp”) w zwróciła uwagę na 

3 dokumenty strategiczne, które winny być omówione w dyskusji merytorycznej: 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi  na lata 2011-2015 – analiza 

   w kontekście przygotowania nowego dokumentu, 

- Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (MPiPS – wybrane aspekty 

  do działań w ramach KDO, wdrażanie lokalne), 

- Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim – jako dokument pomocniczy dla KDO, 

Ad.4  

W dyskusji zwrócono uwagę na zagadnienia, które w szczególności powinny być przedmiotem działań 

Komisji Dialogu Obywatelskiego: 

- uświadomienie mieszkańcom Łodzi pilnej potrzeby rozwijania i upowszechniania  

   międzypokoleniowej współpracy we wszystkich obszarach aktywności społecznej i obywatelskiej 

   w perspektywie już widocznych oraz prognozowanych zmian demograficznych miasta, 

- określenie potrzeb społecznych w zakresie międzypokoleniowej współpracy, wymiany wiedzy,  

  doświadczeń i umiejętności mieszkańców Łodzi oraz przedstawienie form ich rozwiązań, 

- współpraca z Miejską Radą Seniorów  w celu stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia 

   działań promujących i wspierających aktywność seniorów, a w szczególności podejmowanie przez  

   nich wyzwań społecznych i obywatelskich, 

- konsultowanie, kształtowanie i promowanie działań osłonowych i aktywizujących osoby starsze,  

   w tym działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej, 

- konsultowanie, kształtowanie i promowanie działań na rzecz Rodzin Wielodzietnych, w tym działań  

dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rodzin wielopokoleniowych, 

- inicjowanie działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym chorobami wynikającymi z wieku 

  i zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Ad. 5  

Priorytety i harmonogram pracy KDO 

 Rozwój Centrum Aktywnego Seniora 



 Sieć życia – wspieranie osób samotnych i pomoc im 

 Rozwój Ośrodków Dziennego Wsparcia 

 Centrum badań nad starzeniem 

 Edukacja demograficzna 

 Wspieranie w aktywizowaniu 

 Projektowanie uniwersalne 

 Wychowanie bez przemocy fizycznej i emocjonalnej (dorosłych wobec dzieci, dzieci wobec 

osób starszych) 

 Współpraca z Urzędem Miasta 

Ad. 6  

Wnioski z dzisiejszego posiedzenia przekazano przedstawicielom Zespołu ds. Seniorów UMŁ. 

Ad. 7  

Zaprosić na spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu  Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego 

Ad. 8 

Przewodnicząca Maria Magdalena Poulain podziękowała wszystkim obecnym za przybycie  

i aktywną dyskusję. 

 

            

Sekretarz                                                                                                        Przewodniczący 

 

 

 

 


