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Sprawozdanie z prac 

KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji 

w roku 2015 

W roku 2015 KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji odbyło 

VII spotkań w wymaganym składzie, a ponadto odbyło się 19 spotkań roboczych w 

składzie podmiotów zainteresowanych danym tematem. 

Główne obszary działań nakierowane były na zagadnienia związane z 

przyjętym programem działania: 

a. problem przygotowania społecznego na zwiększenie liczby uchodźców i 

imigrantów w Łodzi 

b. problem przemocy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

niealimentacji dzieci 

c. włączenie się w proces tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

W ramach prac przygotowano szczegółowy projekt utworzenia stanowiska 

Pełnomocnika Prezydent Miasta Łodzi ds. Cudzoziemców.  

W ramach Kampanii Stop Przemocy – Hejt Stop KDO opracowała i 

opublikowała ulotkę informacyjną – „Łódź przeciw mowie nienawiści” dotycząca 

przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści ze szczególnym naciskiem położonym 

na przeciwdziałanie mowie nienawiści, Poradnik Obywatela – „Co możemy zrobić, gdy 

zetkniemy się z mową nienawiści?” (dostępne na stronie Łódź Aktywnych Obywateli w 

zakładce KDO RiPD ) a także - wspólnie z Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi 

zorganizowano akcję zamalowywania napisów na murach.  

W kwietniu i maju członkowie KDO uczestniczyli w „Konferencji Media 

Równych Szans” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w ogólnopolskiej naradzie 

organizacji pozarządowych w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącej poprawy 

ściągalności zobowiązań alimentacyjnych. 

1 czerwca KDO współorganizowała Seminarium dotyczące przemocy 

ekonomicznej, w UMŁ, 8 czerwca 2016 - w przeprowadzeniu szkolenia dla sędziów 

apelacji łódzkiej zorganizowanym Stowarzyszenie Sędziów Themis, natomiast 15 

czerwca – w Konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Sejmu na temat problemu 

niealimentacji.  

http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=1&_CatID=280&_CheckSum=1358240920


2 
 

18 września członkowie KDO uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji 

"Alimenty w XXI w – stan prawny a rzeczywistość” organizowanej przez Izbę 

Komorniczą w Łodzi, a 24 listopada w ramach corocznych „16 Dni Przeciw Przemocy” 

zorganizowała w UMŁ Seminarium „Niealimentacja to przemoc – poznaj swoje 

prawa”. 

W dniach 7 i 8 maja 2015 r. w Warszawie oraz w dniach 28, 29 i 30 maja 2015 r. 

w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie KDO ds. RiPD. W posiedzeniach 

udział wzięli przedstawiciele Komisji:  

- Maria Sajenczuk, wiceprzewodnicząca 

- Jerzy Dauksza 

- Piotr Kłys, przewodniczący 

Podczas posiedzeń zapoznano się z rozwiązaniami prowadzonymi przez 

Komisje Dialogu Społecznego w Warszawie zarówno na szczeblu poszczególnych 

dzielnic jak i w obszarze całego miasta. Ze względu na odmienną specyfikę 

organizacji ciał dialogu społecznego w Warszawie, wynikającą z autonomii 

poszczególnych gmin, to jest KDS terytorialne o uniwersalnej tematyce oraz KDS 

tematyczne dla całego obszaru MS Warszawy przedstawiono rozwiązania i inicjatywy 

działań podejmowanych przez KDO ds. RiPD w Łodzi, skupiając się na określeniu 

możliwych obszarów współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw adresowanych 

do mieszkańców Łodzi i Warszawy.  

W Białymstoku przedstawiciele KDO ds. RiPD poza wymianą doświadczeń z 

podlaskimi organizacjami pozarządowymi przeprowadzili szereg spotkań 

prezentujących inicjatywy łódzkiej KDO i naświetlili rozwiązania możliwe do 

implementacji na terenie Białegostoku.  

 

 

Przewodniczący 

KDO ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Piotr Kłys 

 

 

 

Łódź, 31 stycznia 2016 r. 


