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P R O T O K Ó Ł  Nr 4 

z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej 

przy Urzędzie Miasta Łodzi, 

które odbyło się 12 czerwca 2014 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie uczestników zebrania,  

2. Realizacja przebiegu i wnioski z 1 Międzypokoleniowej Debaty Demograficznej – Grażyna Busse  

i Maria Poulain 

3. Realizacja z debaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich   „Dialog pokoleń w Sferze Publicznej” 

– Grażyna Busse 

4. Relacja z prowadzonych konsultacji Założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

    dla Miasta Łodzi 2015 – 2020 – Maria Magdalena Poulain 

5. Informacja o projektach złożonych do Budżetu Obywatelskiego przez organizacje reprezentowane 

    w KDO – wspieranie się i informowanie, współpraca. Przedstawienie szczegółów Budżetu  

    Obywatelskiego 2015 przez przedstawicieli Wydziału Partycypacji UMŁ  

6. Ustalenie planu pracy i działań KDO po wakacjach 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie 

 

Ad. 1 Przewodnicząca Maria  Magdalena Poulain powitała obecnych na zebraniu, a szczególnie 

przedstawicieli nowych członków KDO: Fundacji Interwencji Kryzysowej „Subvenio” i gości 

przedstawicieli Spółdzielni Staropoleskiej, którzy planują powołanie KDO ds. Rewitalizacji 

Ad. 2 Międzypokoleniową debatę omówiła  Grażyna Busse, prezes Stowarzyszenia HIPOKAMP, 

wiceprzewodnicząca KDO. Debata z inicjatywy organizacji skupionych wokół KDO, odbyła się 26 maja 

w udostępnionych na ten cel pomieszczeniach Festiwalu 4 Kultur przy Placu Wolności 4. Debata 

została wpisana w kalendarz imprez 1. Łódzkich Senioraliów.  Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób 

reprezentujących wszystkie pokolenia łodzian.  Spotkanie miało charakter pilotażowy i służyło 

określeniu obszarów tematycznych przyszłych międzypokoleniowych dyskusji. Ustalono, że powinny 

one dotyczyć następujących problemów: wzajemnego szacunku i akceptacji dla odmienności potrzeb, 

zwłaszcza w przestrzeni publicznej, solidarne dzielenie przestrzeni publicznej, nowoczesnego 

wizerunku osoby starszej,  wspólnych i odrębnych propozycji spędzania czasu wolnego (oferty 

atrakcyjne dla każdej generacji), jak najwcześniejszej i powszechnej edukacji o starości , tworzenia 

różnych form wzajemnej pomocy i usług.  

Ad. 3 Potrzebę w/w międzypokoleniowej dyskusji i wzajemnego poznania generacji potwierdzają 

wnioski płynące z ogólnopolskiej debaty  w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które przybliżyła jej 

uczestniczka Grażyna Busse. Działania KDO wpisują się w proces wypracowywania nowoczesnych 

rozwiązań problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa. 

Ad.4 Na przełomie maja i czerwca konsultowany  był w Łodzi dokument „Założenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Miasta Łodzi 2015 – 2020”. W konsultacjach aktywny 

udział wzięli przedstawiciele dwóch organizacji członków KDO – Fundacji 2035 i Stowarzyszenia 

Obszary Kultury. Z wielu obszarów tematycznych założeń obie organizacje konsultowały te, które 

wiązały się bezpośrednio lub pośrednio z osobami starszymi. W przeprowadzonych przez organizacje 
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konsultacjach wzięło udział prawie 100 osób. Z analizy spotkań wynika, że większość przygotowanych 

propozycji w strategii nadal traktuje problemy seniorów stereotypowo, nie uwzględnia zmieniającej 

się specyfiki wynikającej z wchodzenia do tej grupy aktywnego pokolenia wyżu demograficznego lat 

50, a propozycje rozwiązań są tożsame z działaniami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. 

Dokument nie zawiera zaktualizowanej diagnozy, która powinna być podstawą dla nowej strategii. 

Pomija też ważne z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa kwestie edukacyjne, 

samopomocowe, tworzenie warunków aktywnego starzenia się miejscu, profilaktyki starości itp. 

Dokument został zaopiniowany negatywnie jako przygotowany nierzetelnie, nie uwzględniający 

nowoczesnych zasad tworzenia strategii oraz aktualnej perspektywy demograficznej i właściwej 

pogłębionej diagnozy potrzeb starzejącej się Łodzi.  

Ad. 5 Budżet Obywatelski to nowe narzędzie partycypacji obywatelskiej mieszkańców, którego 

dopiero się uczymy. W głosowaniu w roku 2014 zadania zgłoszone przez seniorów i adresowane do 

nich poniosły porażkę z wyjątkiem mniejszych projektów DDP lub DPS. Z większych, w wyniku 

głosowania, do realizacji przeszedł tylko Dom Wielopokoleniowy (DWP) dla osób niespokrewnionych 

–pilotażowy budynek z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów. Dlatego członkowie KDO 

postanowili przyjrzeć się bliżej wnioskom przyjaznym seniorom zgłoszonym na rok 2015, aby 

wspólnie je promować i pomagać w głosowaniu osobom starszym nie znającym jeszcze zasad 

oddawania głosu przez Internet lub w formie tradycyjnej.  

Ad. 6 Dalszy plan pracy KDO: 

 Promocja i wsparcie dla przedsięwzięć zmierzających do integracji wewnątrz  

i międzypokoleniowej osób starszych i młodszych generacji łodzian  

 Tworzenie sieci organizacji i grup nieformalnych seniorskich i senioralnych 

 Praca na rzecz pełnej diagnozy potrzeb dotyczących przystosowania przestrzeni publicznej  

do wyzwań demograficznych przyszłości 

Ad. 7 Przypomnienie o większej dyscyplinie i uczestnictwie w spotkaniach KDO 

Ad. 8 Przewodnicząca Maria Magdalena Poulain podziękowała wszystkim obecnym za przybycie 

i dyskusję. Wspólnie zgodzono się na przerwę wakacyjną wyznaczając kolejne spotkanie na wrzesień. 

 

 

 

           Sekretarz                                                                                                        Przewodnicząca 

           Zdzisław Weder                                                                                 Maria Magdalena Poulain 

 

 

 

 


