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Komisja Dialogu Obywatelskiego  

ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej  przy UMŁ  

Sprawozdanie z posiedzenia KDO – szkolenie warsztatowe pt „Standardy i skuteczność działania ciał 

dialogu obywatelskiego – diagnoza stanu aktualnego i perspektywy rozwoju” 

 

Czas: 17 kwietnia 2015r,  godz. 11.00 – 16.30 

Miejsce: sala konferencyjna PREXER, ul. Pomorska 39  

Organizatorzy: Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy 

Międzypokoleniowej, Zespół ds. Seniorów Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ , Centrum Promocji i 

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi 

 

Pogram warsztatów 

1 Powitanie, przedstawienie uczestników  - Maria Magdalena Poulain, prezes Fundacji 2035, przew. KDO 

W posiedzeniu – warsztatach KDO uczestniczyło 6 osób oraz prowadzący, nie było przedstawicieli UMŁ 

(przesłano usprawiedliwienie)  

Zbigniew Wejcman – krajowy ekspert w zakresie dialogu publiczno-społecznego. 

 

 2 Wprowadzenie do tematu seminarium – Maria Magdalena Poulain,  

 Krótko zreferowano dotychczasowe działania KDO jako ciała dialogu obywatelskiego, podejmowane od 

marca 2014 roku inicjatywy oraz ich rezultaty.  

 Każdy z obecnych na warsztatach przedstawił subiektywną ocenę dotychczasowego dialogu ngo-

decydenci skupiając się na konkretach współpracy z Urzędem Miasta, innymi ciałami dialogu (Rada 

Seniorów, KDO), różnorodnymi formami dialogu (konsultacje, seminaria, Budżet Obywatelski, konkursy 

dla ngo, realizacja zadań zlecanych) 

 Problemy, które zostały zgłoszone przez uczestników do dyskusji: 

1 Jak skutecznie działać i jak przełamywać niechęć lub brak zainteresowania/przygotowania 

decydentów do dialogu z ciałami przedstawicielskimi ngo 

2 Czy potrzebujemy tak licznych ciał dialogu - czasem zakresy naszych działań pokrywają się 

3 Jakie są perspektywy rozwoju ciał dialogu - jak to wygląda w innych krajach, czy wiemy dokąd dążymy 

4 Komu potrzebne są komisje dialogu i jaka jest ich moc sprawcza 
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3 Dialog obywatelski – historia, formy, plusy i zagrożenia - Zbigniew Wajcman 

Gość zreferował historyczne etapy rozwoju dialogu obywatelskiego w naszym kraju jako ważnego elementu 

budowany demokracji bezpośredniej, zwrócił uwagę na osiągnięcia i największe zagrożenia, zaproponował 

warsztaty w formule otwartej dyskusji. Elementy dyskusji i wypracowane wnioski: 

 analiza przebiegu dialogu obywatelskiego w Łodzi, porównanie do stanu zaawansowania i realizacji 

w innych miastach 

 Pozytywne i negatywne przykłady dialogu społecznego w Łodzi z analizą przyczyn sukcesów lub 

porażek 

 Wnioski do wykorzystania w przyszłej pracy KDO: 

o Diagnoza współpracy - przygotowanie do zmiany pozytywnie wpływającej na skuteczność 

działań KDO poprzez zaproszenie do dyskusji przedstawicieli pozostałych Komisji oraz 

przygotowanie raportu diagnozującego aktualny etap dialogu 

o Stworzenie Forum Dialogu – platformy informacyjnej wszystkich KDO 

o Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta odpowiedzialnymi za dialog 

o Udostępnienie KDO Kalendarza wydarzeń legislacyjnych i planowanych wydarzeń w mieście 

o Wypracowanie standardów wspólnych działań 

 Przygotowanie harmonogramu działań KDO zmierzających do wzmocnienia jego skuteczności 

 

4. Podsumowanie spotkania 

 

 

 

 

  

 

 


