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P R O T O K Ó Ł Nr 3 

 

z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy 

Międzypokoleniowej przy Urzędzie Miasta Łodzi, które odbyło się 24 kwietnia 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  

1. Posiedzeniami 

2. Idea Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu w Zdrowiu  Światowej Organizacji Zdrowia 

3. Przygotowanie do Międzypokoleniowych Debat Łodzian 

4. Krótkie przypomnienie dyskusji nad dokumentami:   

a. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi na lata 

2011 – 2015,  

b. Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi 

na lata 2015-2020 

5. Pytania ad. w/w dokumentu – odpowiedzi i uzupełnienia zaproszonych przedstawicieli     

Urzędu Miasta Łodzi 

6. Ustalenie priorytetów  pracy KDO w świetle omawianych dokumentów oraz wniosków  

z dyskusji 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie 

 

Ad. 1  

Przewodnicząca Magda  Magdalena Poulain powitała obecnych na zebraniu KDO, w tym  

Przedstawicieli  Wydział Strategii UMŁ  

 

Ad. 2  

Przekazanie przez przewodniczącą Informacji o działaniach i podjętych inicjatywach przez 

przedstawicieli KDO: 

- włączenie się do działań na rzecz aktywizacji obywatelskiej i społecznej seniorów  

-udział w spotkaniach ze sadowiskami senioralnymi 

-upowszechnianie idei międzypokoleniowej debaty Łodzian dot. wspólnego dzielenia 

przestrzeni publicznej i wzajemnego poznawania się, specyfiki swoich potrzeb i możliwości 

-nawiązanie współpracy z Łódzką Rada Młodzieżową 

-aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji  oraz Założeń Strategii 

Rozwiązywania Problemów  Społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020 

-udział w przygotowaniach do Senioraliów 2014 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Busse przedstawiła:  
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- podstawowe dokumenty dotyczące Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu w Zdrowiu,  

- zrelacjonowała udział przedstawicieli KDO jako ekspertów rekomendujących dokument 

Uchwały Rady Miasta Łodzi nt. utworzenia interdyscyplinarnego zespołu, który wypracuje 

standardy niezbędne do aplikowania do wpisania Łodzi do w/w Sieci. 

W toku dyskusji określono cele działań na rzecz aktywności społecznej i kulturalnej osób 

starszych: 

 Kształtowanie i wspieranie postawy zaangażowania społecznego na wszystkich 

szczeblach edukacji formalnej – od przedszkola po uczelnie wyższe oraz różnych 

formach edukacji nieformalnej 

 Rozwijanie programów edukacji o starości, do starości i w starości 

 Rozwijanie kompetencji do budowania i wspierania dialogu pokoleń i współpracy 

osób w różnym wieku w rodzinie i poza nią 

 Budowanie systemu współpracy i wsparcia dla przedsięwzięć organizacji społecznych, 

działających na rzecz seniorów, zwłaszcza w zakresie inicjatyw społeczno – 

kulturalnych 

 Stymulowanie instytucji publicznych do poszerzenia oferty o działaniach 

skierowanych do seniorów i nastawionych na współpracę pokoleń 

 Inspirowanie działań lokalnych podmiotów – przyczyniających się do animowania 

seniorów i zmiany postrzegania osób starszych i społecznego odbioru aktywności 

społecznej I kulturalnej osób starszych w kierunku podkreślania potencjału seniorów, 

ich zaangażowania w sprawy lokalne i współpracę z osobami młodymi 

 

Ad. 3  

Wspólnie omówione zostały proponowane tematy debat międzypokoleniowych. Wybrano 

następujące: 

 Łódź miastem wielu pokoleń –  pilotażowe spotkanie z uczestnikami debat, zgłoszenie 
potrzeb i określenie obszarów zainteresowań 

 Jak rozmawiać, aby się rozumieć – czy istnieje komunikacyjny konflikt pokoleń? 

 Co zrobić, aby Polskie dzieci nie tyły najszybciej w Europie? 

 Hasło: Zdrowa starość zaczyna się w zdrowym dzieciństwie – przesłanie Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 

 Dom wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – utopia czy pilna konieczność? 

 Alzheimer i choroby otępienne: choroby, które nie są chorobami. 

 Hasło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała je za „jeden z największych 
problemów medycznych współczesnego świata”, 

 Srebrna gospodarka, czyli biznes łączący generacje 
 

Ad. 4  

Przypomnienie dyskusji merytorycznej nad dokumentem „Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w mieście Łodzi na lata 2011 – 2015” – analiza w kontekście 

nowego przygotowania dokumentu. 
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Ad. 5  

Z wypowiedzi zaproszonych przedstawicieli UMŁ wynika, że trwają konsultacje społeczne 

nowo przygotowywanych dokumentów dot. „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Mieście Łodzi” w kontekście zwiększonej dynamiki niekorzystnych zmian 

demograficznych w Łodzi oraz z uwzględnieniem nowo przyjętych dokumentów 

strategicznych  „Długofalowa Polityka Senioralna”, „Przeciwdziałanie depopulacji w 

województwie łódzkim”.  

 

Ad. 7  

W wolnych wnioskach poruszone były sprawy: 

- powołanie zespołu ekspertów do opracowania standardów umożliwiających wypełnienie  

   zobowiązań dla przystąpienia Miasta Łodzi do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu, 

- sprawa przygotowania do Międzypokoleniowego dialogu łodzian, 

- zwrócenie uwagi na konieczność monitorowania różnorodnych usług i działań 

adresowanych do osób starszych oraz stopnia ich profesjonalizacji i kompetencji 

realizatorów. 

 

Ad. 8 

Ze względu na majowe Łódzkie Senioralia 2014 następne spotkanie zostało przełożone  

na miesiąc czerwiec. 

 

 

 

Podpisali: 

Sekretarz KDO –  Zdzisław Weder SIRP 

Przewodnicząca KDO –  Maria Magdalena Poulain Fundacja 2035 

Wiceprzewodnicząca KDO –  Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP 

 

 


