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Protokół nr 6 

Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej  

przy Urzędzie Miasta Łodzi, 
które odbyło się 29 stycznia 2015 r. 

w Sali 107B UMŁ ul. Piotrkowska 104 
 

Porządek posiedzenia 
 

Temat główny:  Współpraca Komisji Dialogu Obywatelskiego z przedstawicielami Urzędu Miasta 
                             i samorządu – potrzeby, możliwości, wzajemne oczekiwania i znane dobre praktyki 
 
1. Podsumowanie działań KDO w roku 2014 – krótka informacja o ankiecie skierowanej do 
    przewodniczących KDO. 
1a. Relacja ze spotkania przedstawicieli KDO z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego. 
2. Relacja z przebiegu i wniosków z konsultacji społecznych dokumentu: Projekt Polityki Społecznej  
    2020+ dla Miasta Łodzi w obszarze „Demografia”. 
2a. Określenie zadań i tematów do analizy i dyskusji w roku 2015, wynikających z ww. dokumentów, 
      z perspektywy organizacji reprezentowanych w KDO. 
3. Krótkie sprawozdanie i podsumowanie Seminarium: 
    - Aktywność jest dla każdego seniora; 
    - Jak rozumieć kapitał społeczny 60+ z 25.11.2014 r.; 
    - Stan realizacji wniosków z seminarium. 
4. Zagadnienia związane z tematem głównym: wypracowanie standardów pracy w KDO oraz 
    współpracy z UMŁ i przedstawicielami Samorządu. Współpraca z innymi Komisjami Dialogu 
    Obywatelskiego. 
    Cel: wzmocnienie efektywności oraz jakości wypracowanych projektów. 
4a. Uwagi do publikacji: 
      Łódź organizacji pozarządowych (dla radnych Rady Miejskiej w Łodzi w VII kadencji – 2014-2018. 
5. Wolne wnioski i uwagi uczestników spotkania.  
 
Ad. 1) Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej 
            zajmuje się tworzeniem warunków, aby Łódź stała się miastem uniwersalnym przyjaznym 
            wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki   
            potrzeb seniorów i współpracy międzypokoleniowej poprzez inicjowanie obywatelskich  
            dyskusji i działań zawierających ukształtowania nowego, odpowiadającego na wyzwania 
            współczesności, modelu zachowań i ról społecznych osoby starszej oraz budowy pozytywnych 
            relacji wewnątrz i międzypokoleniowych. 
            W roku 2014 KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej zajmowała się 
            w głównej mierze: 
            1. Budżetem Obywatelskim przyjaznym dla wszystkich pokoleń najstarszych mieszkańców  
                 Łodzi oraz wpływu na poprawę jakości życia; zastanawiała się jak wesprzeć ich promocję; 
                 stworzyła wspólne stoisko ”BO przyjazny seniorom” podczas soboty z BO, gdzie  
                 promowaliśmy zgłoszone zadania do BO przez seniorów lub dla seniorów. 
            2. Rada Seniorów – wspólnie ze Stowarzyszeniem WRZOS zorganizowała seniorom seminarium 
                poświęcone wnioskom z ogólnopolskiego projektu „ZOOM na Radę Seniorów” oraz nowym 
                zasadom powoływania RS zgodnie ze zmianami w Ustawie o samorządzie gminnym  
                z października 2013 r. 
                Aktywny udział w pierwszych konsultacjach Założeń do Projektu Strategii Rozwiązywania 
                Problemów Społecznych. 
            3. Na posiedzeniach KDO były omawiane projekty aktów prawnych: 
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                * Założenia do Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
               * Polityka Społeczna dla Miasta Łodzi 2015 – 2020 
               * Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o zmianie w samorządzie gminnym 
           4. Na posiedzeniu KDO odbyła się dyskusja na temat priorytetowych zadań publicznych 
               planowanych do realizacji przez Miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
               w obszarze funkcjonowania danej Komisji. 
           5. Mocne strony działalności Komisji – KDO ma silnych liderów gotowych do wspólnego 
               działania. 
               Słabe strony – nieznajomość nowych różnych procedur współpracy z JST i administracją,  
               które zwiększają skuteczność działań, brak zainteresowania pracami KDO ze strony 
               Radnych. 
           6. Ważne sprawy dla Komisji: 
                Wyznaczenie ww. procedur  współpracy, wskazanie na ścieżki postępowania przy 
                zgłaszaniu wniosków lub inicjatyw do Urzędu Miasta lub Rady Miejskiej. 
Ad. 1a) Spotkanie przedstawicieli KDO z łódzką Radą Pożytku omówiła p. Grażyna Busse, która 
              zapoznała zebranych na czym polega współpraca Komisji Dialogu Obywatelskiego 
              z Łódzką Radą Pożytku Publicznego. 
              Przedstawiciele Rady zaproponowali 4 standardy działania Rady, wraz ze wskazówkami jak 
              je wdrażać oraz przykładowymi dokumentami. Zależy nam na tym, aby rekomendacje były 
              zrozumiałe dla wszystkich potencjalnych członków Rad, zarówno urzędników jak ni członków 
              organizacji pozarządowych. 
              Dyskusja nad ich kształtem trwała długo i mamy nadzieję, że będzie toczyć się w przyszłości. 
              Wychodzimy z założenia, że nie są one trwałe i za kolka lat powinny być zaktualizowane. 
              Dziś wypracowane standardy mają charakter edukacyjny. 
              Celem RDPP jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących  
              realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie 
              zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, 
              jak i realizacji zadań ze strony pożytku publicznego. 
Ad. 2) W punkcie 2 przedstawiony został Raport z Konsultacji Społecznych Polityki Społecznej 2020+ 
            dla Miasta łodzi – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszar Strategiczny B: 
            Demografia - Skuteczne Wsparcie Demografii . 
            Uczestnicy konsultacji mieli podzielone opinie, co do projektu programu. Zarysowały się 
            2 opinie: 
            * wsparcie dla każdej rodziny, nawet z jednym dzieckiem; 
            * pozostawić wsparcie na poziomie rodziny z co najmniej trójką dzieci. 
            Ostatecznie sformułowano następujące warunki wspólne: 
            1. Należy poszerzyć i upowszechnić dostępność poradni wspierających rodziny, także osoby 
                 planujące założenie rodziny, posiadające dzieci; konieczna jest edukacja do życia w rodzinie. 
            2. Konieczne jest promowanie rodziny, jako wartości. 
            3. Należy promować wzorce rodzinne i rodzicielstwo (świadome rodzicielstwo). 
            4. Konieczna jest zmiana wizerunku dużej rodziny, aby nie była postrzegana jedynie jako  
                przypadek patologiczny. 
            W trakcie konsultacji społecznych zwrócono uwagę na cel: włączenia seniorów jako ważną  
            i aktywną grupę w rozwój Łodzi. 
            Program „Aktywizacja 60+” (druga edycja). 
            Uczestnicy konsultacji pozytywnie ocenili proponowane działania w ramach ww. programu. 
            1. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności osób starszych w różnych wymiarach – 
                 zdrowie, sport i rekreacja, turystyka wiejska, edukacja i kultura. 
            2. Tworzenie warunków aktywności zawodowej i społecznej seniorów. 
            3. Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
            4. „Senior w sieci” – program zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. 
            5. Promocja zarządzania wiekiem. 
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            6. Pośrednictwo i doradztwo zawodowe dla osób 50+. 
            7. Szkolenia i kursy zawodowe dla osób w wieku 50+. 
            8. Edukacja seniorów w zakresie świadomości obywatelskiej. 
            9. Zaangażowanie społeczne seniorów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym 
                budowanie lokalnych grup liderów – animatorów działających na rzecz społeczności, 
                w szczególności na rzecz seniorów. 
            10. Projekt „60+ Wolontariat”. 
            11. Tworzenie rozwiązań poza systemem pomocy społecznej polegających na różnych 
                   formach wsparcia w lokalnym środowisku, umożliwiających jak najdłuższe pozostanie 
                   osoby starszej w miejscu zamieszkania. 
            12. Budowanie grup seniorów – wolontariuszy wyszukujących seniorów żyjących w izolacji 
                   i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. 
            13. Rozwój placówek dziennego wsparcia dla seniorów, w tym placówek dla osób chorych 
                   na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. 
            14. Budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego. 
            15. Wydarzenia organizowane lub wspierane przez samorząd, które mają na celu prezentację  
                   dorobku i potencjału seniorów. 
            16. Zachęcanie do aktywnego życia, w wymiar ze indywidualnym i społecznym. 
Ad. 2a) Zadania i tematy do analizy oraz dyskusji w roku 2015 wynikające z dokumentu perspektywy 
              organizacji reprezentowanych w KDO. 
              Głównym celem jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku  
              lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną  
              a organizacjami pozarządowymi. 
              Program ma na celu w szczególności: 
              1. Zwiększanie aktywności łodzian w celu pełniejszego zaspakajania potrzeb mieszkańców 
                  Miasta. 
              2. Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz 
                  społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców. 
              3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk publicznych na  
                   możliwie wczesnym etapie ich powstawania. 
              4. Umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan tak lokalnej wspólnoty, jak i całego Miasta. 
              5. Integrację podmiotów realizujących zadania publiczne. 
              6. Prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć. 
              7. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków na zadania publiczne, w tym ze źródeł  
                  Zewnętrznych. 
              Program jest wyrazem polityki władz Miasta wobec organizacji pozarządowych, zmierzającej 
              do zapewnienia im najlepszych możliwości do działania na terenie Łodzi. 
Ad. 3) W raporcie z konsultacji społecznych zwrócono uwagę na sprawę włączenia seniorów jako  
            ważną i aktywną grupę w rozwoju Łodzi, chodzi o :Aktywizację 60+” II edycja. 
            Szczególną uwagę zwrócono na 3 działania: 
            1. Rozwój placówek dziennego wsparcia dla seniorów, w tym placówek dla osób chorych 
                na chorobę Alzheimera i inne sposoby dostępne. 
            2. Tworzenie rozwiązań poza systemem pomocy społecznej polegających na różnych formach  
                 wsparcia w lokalnym środowisku, umożliwiających jak najdłuższe pozostawianie osoby 
                 starszej w miejscu zamieszkania. 
            3. Budowanie grup seniorów – wolontariuszy wyszukujących seniorów żyjących w izolacji 
                 I potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. 
            Ponadto zostały zgłoszone dodatkowe propozycje m.in.: 
            1. Przeprowadzenie badań rzeczywistych potrzeb łódzkich seniorów z podziałem na grupy 
                wiekowe (50-60; 60-67, 70-75, 75-80, 80-90, 90+) oraz wg. stanu zdrowia, uposażenia, 
                wykształcenia, aktywizacji zawodowej, warunków mieszkaniowych, sytuację rodzinną, itd. 
            2. Uruchomienie przyjaznego seniorom kanału dotarcia z informacjami ważnymi dla nich. 
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             3. Tworzenie mieszkań pozbawionych barier mieszkaniowych dla osób starszych,  
                  dostosowanie budynków mieszkaniowych do ograniczeń osób starszych. 
             4. Tworzenie domów wielopokoleniowych przyjaznych seniorom. 
             5. Edukacja o starości i do starości. 
             6. Uruchomienie telefonu informacyjnego dla osób starszych, dla osób, dla osób najstarszych 
                 wykluczonych cyfrowo lub niemogących korzystać z Internetu. 
             Ad. 1 Seniorzy to najmniej rozpoznawalna grupa mieszkańców miasta. W Polityce społecznej 
                       przewidziano badania niemal wszystkich grup mieszkańców oprócz starszych  
                       i najstarszych. Bez tego trudno przygotować zróżnicowaną i oczekiwaną ofertę. 
             Ad. 2 Nowoczesne cyfrowe media wykluczają seniorów, a odcięci od ważnych, codziennych 
                       informacji o tym co dzieje się w mieście nie korzystają z przygotowywanych dla nich  
                       ofert. 
            Ad. 3 i 4 Starzeją się całe osiedla, zwłaszcza wybudowane w latach 50-60 – powstają enklawy 
                           starości. 
            Ad. 5 W starzejącym się mieście należy upowszechniać wiedzę o starości, wynikających z niej 
                      ograniczeniach i problemach, uczyć szacunku tolerancji. Edukacja powinna być 
                      dwukierunkowa; także osoby starsze powinny poznawać problemy młodych. 
            Ad. 6 Wykluczeni cyfrowo seniorzy pozbawieni są łatwego w uzyskaniu i znacznego sobie 
                      kanału informacyjnego. 
Ad. 4) KDO chce wypracować standardy oraz współpracę z Urzędem Miasta Łodzi i przedstawicielami 
            Samorządu oraz współpracować z innymi Komisjami Dialogu Obywatelskiego. 
           Komisja Dialogu Obywatelskiego postawiła sobie za cel tworzenie warunków, aby Łódź była 
           miastem przyjaznym wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek, ze szczególnym  
           uwzględnieniem specyfiki potrzeb seniorów i współpracy międzypokoleniowej poprzez 
           inicjowanie obywatelskiej dyskusji, działań, strategii zmierzających do ukształtowania nowego, 
           odpowiadającego na wyzwania współczesności modelu zachowań i roli społecznych osoby 
           starszej oraz budowy pozytywnych relacji wewnętrznych i międzypokoleniowych. 
Ad. 4a) Publikację „łódź organizacji pozarządowych dla radnych Rady Miejskiej w Łodzi VII kadencji  – 
              2014-1018 – omówiła pani przewodnicząca KDO. 
Ad. 5) Spotkanie zostało uznane za pomocne do dalszej pracy dla dobra Miasta Łodzi. 
 
Pani przewodnicząca Magda Magdalena Poulain podziękowała wszystkim osobom za przybycie i 
stwierdziła, iż zdobyte wiadomości na zebraniu będą przydatne do dalszej pracy. 
 
 
 
 
             Protokółował                                                                                         Przewodniczący 
          Zdzisław Weder 
 
 
 
 
 
  
           


