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P R O T O K Ó Ł Nr 5 
z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej 
przy Urzędzie Miasta Łodzi, które odbyło się 10 września 2014r. w Sali 107B 

Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 
 
 
Ramowy program posiedzenia 
Prowadzenie Maria Magdalena Poulain – przewodnicząca KDO (Fundacja 2035) 
1. Powitanie uczestników zebrania , przypomnienie dotychczasowych inicjatyw i prac KDO, 
    informacja o zadaniach złożonych do Budżetu Obywatelskiego rekomendowanych przez KDO. 
2. Krótka informacja o działaniach i podjętych inicjatywach przedstawicieli KDP w czasie pomiędzy 
    posiedzeniami (dwa wakacyjne miesiące) 
3. Informacja o działaniach podjętych (realizowanych) przez organizacje członkowskie komisji 
    ważnych z punktu widzenia KDO, szczególnie o projektach adresowanych do seniorów w ramach 
    rządowego programu ASOS oraz P FIO 
4. Ustalenie planu pracy na najbliższe miesiące 
5. Wolne wnioski 
6. Zakończenie 
 
Ad. 1  
Przewodnicząca Maria  Magdalena Poulain powitała obecnych na zebraniu KDO i przypomniała 
o dotychczasowych inicjatywach i pracach KDO, poinformowała o zadaniach złożonych do Budżetu 
Obywatelskiego 
 
Ad. 2  
Przewodnicząca Maria Magdalena Poulain poinformowała o działaniach i podjętych inicjatywach 
przedstawicieli KDO w czasie i pomiędzy posiedzeniami. Nadmieniła, że był to okres dwóch 
wakacyjnych miesięcy. 
 
Ad. 3 
Przedstawiciele organizacji wypowiedzieli się o działaniach realizowanych przez nich. Zwrócono 
uwagę na projekty adresowane do seniorów w ramach rządowego programu ASOS oraz FIO. 
W tej chwili w Łodzi organizacje skupione wokół KDO realizują w ramach ASOS: „My, M-Łodzi 
duchem”, „Nasza Przyjazna Przestrzeń” oraz P FIO „Aktywni, kompetentni, kreatywni  55+” . 
Zaakceptowano organizację wspólnego stoiska podczas promocji zadań do Budżetu Obywatelskiego  
dotyczących osób starszych. Zobowiązano się też do pomocy osobom starszym w głosowaniu. 
    
Ad. 4  
Przewodnicząca przedstawiła plan pracy na najbliższe miesiące z prośbą o zapoznanie się z nim  
i uzupełnienie go przez organizacje mające ważne i ciekawe sprawy, którymi należałoby się zająć. 
 
Ad. 5 
W wolnych wnioskach zwrócono uwagę na duże zaangażowanie w działalność Komisji Dialogu 
Obywatelskiego  przez Zespół ds. Seniorów UMŁ. 
 
Ad. 6 
Przewodnicząca Maria Magdalena Poulain podziękowała wszystkim obecnym za przybycie 
na spotkanie. 
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