
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego, 

które odbyło się 27 lutego 2014r.  

w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie uczestników zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego 

2. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 5678/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2014r. 

3. Omówienie działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego 

4. Wybór Prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego 

5. Wystąpienie wybranej na funkcję przewodniczącej Komisji Dialogu Obywatelskiego 

6. Prezentacja przez przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń należących do , ich działalności,  

    w szczególności działań na rzecz Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej. 

    Ustalenie możliwości działań na rzecz mieszkańców Łódź. 

7. Zamknięcie zebrania, ustalenie terminu następnego spotkania. 

 

Ad. 1 Zebranych na spotkaniu powitał Łukasz Prykowski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi  

           ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Ad. 2 Przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń zostali zapoznani z Zarządzeniem Nr 5678/VI/14  

          Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Dialogu 

          Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej. W skład KDO 

          wchodzą: 

          1/ po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez organizacje pozarządowe, które prowadzą 

               działalność statutową  w zakresie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej. 

          2/ Dominik Zasadziński – podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  

               w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 

          3/ Wojciech Kosakowski – podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 

               w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 

Ad. 3 Zasady  działalności  KDO omówił Łukasz Prykowski,  pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi  

           ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Komisja stanowi zespół o charakterze 

           inicjatywno-doradczym.   

Wstępne  zdefiniowanie zadań Komisji ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej 

przedstawiły: Maria Magdalena Poulain, inicjatorka powołania KDO oraz Grażyna Busse – członkini 



Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowane wstępnie  

zadania to: 

           1/ uświadamianie mieszkańcom i władzom Łodzi pilnej potrzeby rozwijania i usprawniania  

         międzypokoleniowej współpracy we wszystkich obszarach aktywności społecznej i obywatelskiej 

                w perspektywie już widocznych i prognozowanych zmian demograficznych w mieście; 

           2/ inicjowanie obywatelskich dyskusji, także z udziałem władz miasta,  dotyczących celów, 

zakresu oraz form i sposobów  prowadzenia międzypokoleniowej współpracy, rozumianej jako 

włączenie do wspólnych działań wszystkich grup pokoleniowych z poszanowaniem specyfiki ich 

potrzeb i oczekiwań,; wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności mieszkańców Łodzi; 

           3/ określenie potrzeb społecznych w zakresie międzypokoleniowej współpracy 

           4/ kształtowanie i opiniowanie na wszystkich etapach powstawania projektów dokumentów, 

                dokumentów strategicznych i aktów prawnych, w zakresie merytorycznie związanym z 

uwarunkowaniami   demograficznymi, problemami międzypokoleniowej współpracy. Jako pilne 

określono przygotowanie rekomendacji Komisji i włączenie się w prace nad przygotowywaniem 

nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Łodzi 

           5/ współpraca z Miejską Radą Seniorów w celu stworzenia optymalnych warunków do  

                prowadzenia działań promujących i wspierających aktywność seniorów, a w szczególności   

                podejmowanie przez nich wyzwań społecznych i obywatelskich w kontekście i w rozumieniu                       

zrównoważonego rozwoju i solidarności pokoleń 

           6/ współpraca z innymi Komisjami Dialogu Obywatelskiego w zakresie obywatelskich inicjatyw 

                zmierzających do uczynienia Łodzi nowoczesnym miastem uniwersalnym, przyjaznym  

                wszystkim mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów i specyfiki 

                współpracy międzypokoleniowej 

           7/ przygotowanie obecnego pokolenia 45+ do aktywnego starzenia się w określonej sytuacji 

społecznej i demograficznej 

           8/ konsultowanie, kształtowanie i promowanie działań osłonowych i aktywizujących osoby 

                starsze, w tym działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej; monitorowanie działań 

podejmowanych w ramach programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych oraz innych projektów z 

zakresu działań senioralnych lub międzypokoleniowych 

           9/zainicjowanie przygotowania programów edukacyjnych, dotyczących  funkcjonowania w 

wieku   starszym, poprodukcyjnym przez pryzmat finansów, zdrowia, aktywności, kontaktów z 

bliskimi, ról społecznych itd.; 

        10/ inicjowanie i monitorowanie wdrażania na poziomie miasta Założeń Długofalowej Polityki 

Senioralnej Polski na Lata 2014-2020 

    Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

            W Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 



Ad.4 Do prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiej zostali wybrani: 

         Maria Magdalena Poulain (Fundacja 2035) – przewodnicząca KDO 

        Grażyna Busse(Stowarzyszenie Hipokamp) -  wiceprzewodnicząca KDO 

        Zdzisław Weder  (SIRP)  - sekretarz 

          W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Prezydium KDO. 

Ad. 5 

Maria Magdalena Poulain zabierając głos podziękowała za powierzenie  jej  funkcji przewodniczącej 

KDO . Stwierdziła, iż celem naszej Komisji winno być uświadamianie mieszkańców            i władz  Łodzi 

o potrzebie rozwijania i upowszechniania międzypokoleniowej współpracy we wszystkich dziedzinach 

aktywności społecznej i obywatelskiej. Ponadto należy inicjować obywatelskie dyskusje dotyczące 

celów, zakresu oraz form i sposobów prowadzenia międzypokoleniowej współpracy, rozumianej jako 

włączenie do wspólnych działań wszystkich grup pokoleniowych z poszanowaniem specyfiki ich 

potrzeb i oczekiwań, wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności mieszkańców Łodzi. Podkreśliła 

wagę przygotowania kompleksowej polityki demograficznej miasta i włączenia perspektywy 

demograficznej, starzenia się jednostkowego i społecznego, w planowanie i kreowanie przyszłości 

Łodzi. 

Ad. 6 

 Przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń należących do KDO, zabierając głos i przedstawiając swoje 

bieżące działania i specyficzne obszary zainteresowań, zwrócili uwagę na następujące sprawy, które 

uważają za ważne w działalności na rzecz Polityki Demograficznej  i Współpracy Międzypokoleniowej: 

 Działając na rzecz osób starszych nie należy zapominać o najmłodszych 

 Mieć na uwadze problem ludzi starszych, żeby nie pozostawali oni ze swoimi problemami 

sami 

 W każdej dzielnicy miasta powinien powstać jeden Ośrodek dla ludzi chorych na Alzhaimera 

 Pomoc osobom starszym, mającym małe renty i emerytury, ludzie ci powinni otrzymywać 

paczki żywnościowe z Banku Żywności 

 Zwrócić uwagę na sprawę dzieci, które w niektórych szkołach są dzielone na biednych i 

bogatych w sprawach żywieniowych 

 Sprawa miejsc dla ludzi starszych w Domach Dziennego pobytu – rozwój tej formy wsparcia 

 Sprawa ul. Włókienniczej i okolic, które mają być wyburzone i co dalej z tymi rodzinami, 

szczególnie chodzi o rodziny wielodzietnie 

 Sprawa kolonii, ferii zimowych, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowania wolnych 

sobót dla dzieci i młodzieży z rodzin posiadających trudne warunki materialne 

 Szczególną uwagę zwrócić na sprawę modelu rodziny międzypokoleniowej 

 Sprawa opieki nad osobami chorymi, które wymagają wielkiego poświęcenia od ludzi, którzy 

takimi problemami się zajmują, albo chcieliby się zająć. Powinien dla tych ludzi z ciężkim 

przypadkami powstać „Dom Społeczny”, bo osobom tym potrzebna jest terapia i rehabilitacja 

 Zająć się tematem niepopularnym i wstydliwym dla miasta jakim jest bieda i bezrobocie. 

 

 



Ad. 7 

 Przewodnicząca Magda Magdalena Poulain podsumowując dzisiejsze spotkanie stwierdziła,  iż 

„problemów jakie stają przed nami jest wiele, w związku z tym życzę wszystkim zapału do pracy, aby 

o Komisji Dialogu Obywatelskiego było słychać na terenie miasta.” Podkreśliła, że wszystkie 

wymienione zagadnienia będą przedmiotem zainteresowania Komisji w takim stopniu, jak będzie to 

konieczne dla realizacji szczegółowego celu, który postawiło sobie KDO na czas najbliższych działań: 

przygotowanie projektu POLITYKI DEMOGRAFICZNEJ MIASTA ŁODZI.  

Na koniec poinformowała, iż spotkania KDO będą się odbywała w ostatni czwartek każdego miesiąca. 

 

 

 

           Sekretarz                                                                                                        Przewodniczący 

 

 

 

  


