Protokół
ze spotkania Zespołu Doradców Społecznych Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2012 r.
Tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi, była polityka społeczna
Miasta Łodzi. Spotkanie prowadził Szymon Midera.
W spotkaniu udział wzięli:
• Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
• Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta Łodzi
• Małgorzata Wagner - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
• Igor Mertyn - rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
• Andrzej Walczak – Społeczny Doradca Prezydenta Miasta
• Krzysztof Apostolidis – Społeczny Doradca Prezydenta Miasta
• Profesor dr hab. Tadeusz Markowski – Społeczny Doradca Prezydenta Miasta
Pan Igor Mertyn przedstawił prezentację pn. „Polityka społeczna Miasta Łodzi. Strategia
i zastosowanie rozwiązań strategicznych” oraz problematykę społeczną, którą zajmuje się
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Omówił najnowsze działania podejmowane
przez Ośrodek, w tym streetworking, sposób na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
i zadłużonych względem Miasta, program inwestorów rodzinnych, wprowadzenie
tzw. Ergo-Terapeutów dla osób niepełnosprawnych oraz powstawanie klubów integracji
społecznej. Stwierdził, że działania te są wzorowane na rozwiązaniach niemieckich,
hiszpańskich, angielskich i skandynawskich. Stwierdził, że docelowo Ośrodek dąży do
przerzucenia punktu ciężkości pomocy społecznej z pracy administratora na pracę socjalną
z klientem. Poinformował, że w związku z tym, że w ostatnim czasie zatrudniono więcej
pracowników socjalnych oraz zmniejszyła się liczba mieszkańców, Łódź spełniła standard
miasta pracy socjalnej określony w ustawie o pomocy społecznej, tj. spełniła wymóg
zatrudnienia jednego pracownika socjalnego na 2 tysiące mieszkańców.
Pan Andrzej Walczak poruszył sprawę biedy jako zjawiska występującego nie tylko w Łodzi,
ale też w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Pan Igor Mertyn wyjaśnił, że obecnie w Łodzi
korzysta z pomocy społecznej ok. 33 tys. osób, co daje wyższy procent mieszkańców w Łodzi
niż w innych miastach. Ponadto ilość klientów pomocy społecznej wzrasta w Łodzi z roku na
rok; w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta jest większa o 5 tysięcy osób. Stwierdził, że
powodem, dla którego część osób rejestruje się jako bezrobotne jest możliwość uzyskania
przez nie ubezpieczenia zdrowotnego. Dwa lata temu ilość osób bezrobotnych wyrażających
realną gotowość do aktywizacji zawodowej wynosiła 42 %. Pan Krzysztof Apostolidis
poruszył sprawę wydatkowania pieniędzy z budżetu Ośrodka w optymalny sposób.
Stwierdził, że część osób uznała możliwość korzystania z pomocy społecznej za własny styl
życia.
Dyrektor Małgorzata Wagner wyjaśniła, że przyjęte rozwiązania ustawowe nie dają
możliwości swobodnego dysponowania środkami finansowymi. W ramach budżetu
posiadanego przez Ośrodek realizowane są pewne dodatkowe działania, wykraczające poza
standardy określone przepisami. Od niedawna MOPS, oprócz wypłat gotówkowych,
przelewa środki finansowe na konta bankowe klientów pomocy społecznej, do których
otrzymują oni karty płatnicze wydawane na czas ściśle oznaczony, zazwyczaj kilkuletni.
Istotne jest także i to, że zgodnie z przepisami wypłata zasiłków stałych odbywa się w formie
gotówkowej. Pan Igor Mertyn dodatkowo wyjaśnił, że polityka społeczna miasta jest
wielowymiarowa i obejmuje m.in. takie dziedziny jak oświata, zdrowie czy mieszkalnictwo.
Omówione szczegółowe rozwiązania są ważne nie tylko dla aktualnych klientów pomocy
społecznej, ale także dla tych wszystkich łodzian, którzy w najbliższym czasie mogą znaleźć
się w sytuacji wykluczenia. Pan Krzysztof Apostolidis stwierdził, że Łódź jest jedynym
miastem w Polsce, w którym bieda „mieszka” w śródmieściu.
Pan Andrzej Walczak poruszył kwestię środków finansowych, przeznaczanych z budżetu
państwa na pomoc społeczną w innych miastach. Stwierdził, że do sprawy łódzkiej biedy
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można podejść w dwojaki sposób: albo uznać, że Łódź nie najlepiej gospodaruje środkami
przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa i dlatego jest miastem biednym, albo przyjąć,
że ze względu na specyfikę sytuacji potrzebuje więcej środków finansowych niż inne miasta.
Pani Prezydent Hanna Zdanowska powiedziała, że bieda w naszym mieście jest biedą
dziedziczoną, związaną z upadkiem monokultury przemysłowej i wielkich zakładów
włókienniczych, w których znajdowało zatrudnienie często kilka pokoleń tej samej rodziny.
Łódź jest także miastem olbrzymich dysproporcji, z jednej strony ma problem z biedą
i wykluczeniem społecznym części mieszkańców, z drugiej strony – posiada grupę
mieszkańców bardzo zamożnych. Brak jest jednak tzw. klasy średniej, niezbędnej do
prawidłowego funkcjonowania każdej aglomeracji. Ta specyficzna sytuacja spowodowała
podjęcie przez władze miasta działań zmierzających m.in. do zmiany niekorzystnych
przepisów dotyczących tzw. janosikowego, płaconego przez duże miasta na rzecz mniejszych
gmin, które de facto często są od nich bogatsze. Ponadto Łódź wymaga specjalnej pomocy
finansowej, podobnej do tej, którą otrzymały z funduszy unijnych miasta „ściany
wschodniej”.
Uczestnicy spotkani podjęli dyskusję.
Na tym spotkanie zakończono.
Protokół sporządził: Szymon Midera

