PROTOKÓŁ
z posiedzenia w dniu 16 marca 2006 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych,
powołanej
Zarządzeniem
Nr
1940/IV/04
Prezydenta
Miasta
Łodzi
z dnia 5 sierpnia 2004 roku.
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do
protokołu):
1) Przewodniczący Rady:

Karol Chądzyński, Wiceprezydent Miasta Łodzi

oraz członkowie Rady:
2-18)

Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący
Jerzy Balcerek
Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Tomasz Bilicki
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
o. Stanisław Hajkowski

Ewa Janicka
Stanisław Januszewski
ks. Stanisław Kaniewski

Lech Leszczyński
Radosław Podogrocki
Anna Szolc-Kowalska
Grażyna Wendland
15) Sekretarz – Grzegorz Justyński

Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
ks. Jacek Ambroszczyk
Michał Amadeusz Drab
Witold Kacprzak
Piotr Karaś
Anna Korbel-rezygnacja
hm. Adam Kocher-rezygnacja
Magdalena Korczyk-Waszak-rezygnacja
ks. Semko Koroza
s. Teresa Krzyżewska -rezygnacja
Włodzimierz Magin
Tadeusz Michalski -rezygnacja
Ewa Modrzejewska

Andrzej Potempa
Henryka Rak
Lech Sekyra
Danuta Stępień
Łukasz Waszak
W spotkaniu uczestniczyli również:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dorota Polakowska -w zastępstwie p. M. Korczyk-Waszak
Ewa Sobocińska – Wydział Strategii i Analiz
Hubert Zając – Wydział Spraw Społecznych
Barbara Kordek Mieczysław Saar – Rada Osiedla „Stoki”
Krzysztof Strzelecki Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący, Pan K. Chądzyński, który przedstawił
zebranym porządek obrad (załącznik nr 2). Zebrani nie wnieśli uwag.
Przechodząc do 3 punktu obrad, Przewodniczący powitał i przedstawił zebranym
reprezentantów jednostek pomocniczych Miasta: Panią Barbarę Kordek, Pana Mieczysława
Saara i Pana Krzysztofa Strzeleckiego, a także Panią Ewę Sobocińską z Wydziału Strategii
i Analiz oraz Pana Huberta Zająca z Wydziału Spraw Społecznych UMŁ, a następnie poprosił
p. E. Sobocińską i p. H. Zająca o przedstawienie celu i założeń projektu pn. „Europejski
Dzień Sąsiada”(załącznik nr 3).
Referujący zwrócili uwagę na główne aspekty projektu, związane z możliwością
włączenia się jednostek pomocniczych w jego realizację poprzez zorganizowanie na swoim
terenie imprez o charakterze integrującym środowiska lokalne, przy patronacie Miasta
i pomocy w nagłośnieniu imprez. Pomoc w imieniu Komisji ds. jednostek pomocniczych
Rady Miejskiej zadeklarował również jej przewodniczący, p. S. Januszewski i zaprosił
p. E. Sobocińską i p. H. Zająca do udziału w posiedzeniu Komisji, w trakcie którego ten
projekt będzie omawiany.
Następnie obecni na spotkaniu przedstawiciele jednostek pomocniczych, a także
członek rady, p. J. Balcerek z rady Osiedla Mileszki, przedstawili krótko dotychczasową
współpracę tych jednostek z organizacjami pozarządowymi, a także zadeklarowali chęć jej
rozwijania.
Z propozycja włączenia się wolontariuszy w działalność jednostek wystąpiła też
p. D. Polakowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu.
Z kolei p. E. Janicka podkreśliła potrzebę ścisłej współpracy środowiska organizacji
pozarządowych z jednostkami pomocniczymi, ze względu na fakt, iż w otwartych konkursach
ofert na realizacje zadań publicznych, organizowanych przez Miasto, współpraca ta jest

jednym z kryteriów oceny oferty, i nie jest to do tej pory przez organizacje wykorzystane we
właściwym stopniu.
Podsumowując to zagadnienie, prowadzący od tego momentu spotkanie,
Wiceprzewodniczący rady, p. K. Lechowicz zaproponował, aby było ono kontynuowane na
posiedzeniu majowym Rady Konsultacyjnej. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali propozycje.
Omawiając następny punkt posiedzenia p. d. Polakowska przedstawiła zebranym
założenia projektu „Wolontariat w szpitalach” (załącznik nr 4), oraz wystąpiła z propozycją
wsparcia tego typu działań przez miasto. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na fakt, iż
służba zdrowia ma kilku dysponentów, a tylko niektóre szpitale są placówkami miejskimi
(p. K. Lechowicz), a także na problemy formalne (konieczność przeszkolenia, ubezpieczenia
wolontariusza - p. E. Ciałkowska-Rysz). W wyniku dyskusji ustalono, iż istnieje możliwość
wykorzystania wolontariuszy w hospicjach, przy opiece nad chorymi w domach (współpraca
z MOPS a także z Radami Osiedli).
W kolejnym punkcie obrad p. T. Bilicki poinformował o działaniach Zespołu
ds. Prawa i Monitoringu w ramach Rady Pożytku Publicznego, w kwestii propozycji zmian
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 5). Zdaniem
obecnych zmiany te powinny być przedmiotem szczegółowej analizy ze strony Rady
Konsultacyjnej, w związku z czym Rada upoważniła zespół roboczy w składzie:
K. Lechowicz, T. Bilicki, S. Januszewski, G. Justyński, H. Markiewicz (Wydział Edukacji
UMŁ) oraz Ł. Waszak, do opracowania projektu wystąpienia do Departamentu Pożytku
Publicznego, zawierającego opinię i komentarz Rady do proponowanych zmian. Projekt
zostanie w trybie pilnym przekazany drogą elektroniczną członkom Rady i przegłosowany
w formie stanowiska na kolejnym posiedzeniu.
W dalszej części posiedzenia p. T. Bilicki zapoznał zebranych z efektami prac Zespołu
ds. opracowania „Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łodzi
(załącznik nr 6), zwracając szczególna uwagę na rolę organizacji pozarządowych w jego
realizacji i zaproponował włączenie się Rady do działań , mających na celu wprowadzenie
Programu do realizacji przez Radę Miejską w 2007 roku.
W dalszej części omawiania tego zagadnienia głos zabierali przedstawiciele jednostek
pomocniczych, wskazując na konkretne przykłady na ich terenie działania, potwierdzające
konieczność wprowadzenia tego typu całościowych rozwiązań. Omówiono również
najważniejsze elementy ww. programu, takie jak:
a) utworzenie miejsc hotelowych dla odseparowania sprawców przemocy od ofiar
b) utworzenie hotelu dla dzieci
c) przemoc rówieśnicza
d) szkolenia dla pracowników MOPS
e) włączenie do programu Służby Zdrowia
f) system informacji o dziecku
g) przemoc w środowisku osób niepełnosprawnych

h) wydanie informatora
W kolejnej części posiedzenia kontynuowano kwestię współpracy środowiska
organizacji pozarządowych z mediami, poruszona na poprzednim spotkaniu, a kontynuowana
przez powołany do tego celu Zespół Roboczy. Omawiając te działania, p. T. Bilicki
przedstawił koncepcje zorganizowania szkoleń, oparta na trzech etapach:
1) otwarte spotkanie o charakterze dyskusyjnym
2) 2-3 dniowe szkolenie z elementami warsztatowymi (organizowane przez Centrum
Służby Rodzinie).
3) długofalowe szkolenie (organizowane przez OPUS)
P. T. Bilicki poinformował o spotkaniu z dyr. M. Potocką i dyr. Pietrakiem (TVP3 Łódź),
w wyniku którego potwierdzili oni udział ich przedstawiciela w tym projekcie.
W wyniku dyskusji Rady ustalono, iż otwarte spotkanie seminaryjne odbędzie się
27 kwietnia br. w Centrum Służby Rodzinie, jako otwarte posiedzenie Rady, z udziałem
zaproszonych przedstawicieli lokalnych telewizji i organizacji pozarządowych.
W kolejnym punkcie obrad p. G. Justyński poinformował zebranych o przedłużeniu
terminu składania nominacji do konkursu „Łódzki Filantrop Roku 2005” do 14 kwietnia, na
wniosek środowiska organizacji pozarządowych, oraz poprosił obecnych przedstawicieli
NGO’ s o pomoc w rozpropagowaniu tej informacji.
W punkcie obrad „sprawy różne” poinformowano o rezygnacji z członkostwa
w Radzie p. hm A. Kochera.

Na tym posiedzenie zakończono.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Lista obecności w dniu 16 marca 2006 r.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Porządek posiedzenia Rady w dniu 16 marca 2006 r.
ZAŁĄCZNIK NR 3
Informacja nt. projektu „Europejski Dzień Sąsiada”.
ZAŁĄCZNIK NR 4
Informacja nt. projektu „Wolontariat w szpitalach”
ZAŁĄCZNIK NR 5
Propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ZAŁĄCZNIK NR 6
„Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łodzi”

