
Sprawozdanie z prac  

KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji  

      w roku 2017 

W roku 2017 KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji odbyło IV 

spotkania w wymaganym składzie, a ponadto odbyły się 4 spotkania robocze w składzie 

podmiotów zainteresowanych danym tematem. Główne obszary działań nakierowane były na 

zagadnienia związane z narastającą liczbą incydentów i zdarzeń o charakterze rasistowskim i 

motywowanych nienawiścią, zarówno wobec imigrantów jak i cudzoziemców w ogóle oraz 

mniejszości i innych osób, a co za tym idzie – z koniecznością podjęcia starań by tego typu 

zachowania nie miały miejsca i z problemem przygotowania społecznego na zwiększenie 

liczby uchodźców i imigrantów w Łodzi. Co istotne, zaobserwowano nowe zjawisko, jakim są 

coraz częstsze akty agresji wymierzone w młodzież studiującą w łódzkich uczelniach. 

Formalne spotkania KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji odbyły 

się 6 marca, 21 czerwca, 24 października i 28 listopada, w składach statutowych, zgodnie z 

listami obecności. W sierpniu 2017 r. KDO ds. RiPD podjęło uchwałę w sprawie 

zaopiniowania "Projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania", przedstawiając własne propozycje niektórych szczegółowych zapisów 

w procedowanym projekcie. KDO ds. RiPD w dalszym ciągu stoi na stanowisku zasadności i 

konieczności utworzenia w Łodzi osobnego stanowiska Pełnomocnika Prezydenta miasta 

Łodzi ds. Cudzoziemców, która to jednostka organizacyjna pozwoli scentralizować i 

skoordynować działania formalne i nieformalne działania łódzkich organizacji pozarządowych 

oraz właściwych komórek UMŁ zajmujących się w różnych zakresach pomocą i obsługą 

obcokrajowców przebywających w naszym mieście. 

Przedstawiciele KDO uczestniczyli zarówno w Łodzi jak i w innych miastach w 

lokalnych i ogólnopolskich inicjatywach dotyczących przeciwdziałania narastającej fali 

przestępstw z nienawiści oraz podejmowaniu działań aktywnie im przeciwdziałającym. – np. 

na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej przewodniczący KDO zaprezentował w dn. 15 i 

16 listopada, podczas ogólnopolskich Konsultacji PRE poświęconych problematyce pomocy 

obcokrajowcom sytuację w Łodzi oraz proponowane i postulowane rozwiązania. 

W planach pracy na rok 2018 przyjęto jako temat wiodący przeciwdziałanie szeroko 

rozumianej przemocy społecznej – w tym – poza przemocą wobec obcokrajowców – także 

problematykę przemocy seksualnej zwłaszcza wobec kobiet i dzieci. 

Łódź, 31 stycznia 2018r. 
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