
Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds Polityki 

Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej w roku 2014 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds Polityki Demograficznej i Współpracy 

Międzypokoleniowej została powołana dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem 

Nr 5678/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi.  

W skład komisji weszło 8 organizacji pozarządowych , do końca roku 2014 ich liczba 

zwiększyła się do 14. Ze strony UMŁ prace komisji wspierają przedstawiciele Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27.02.  

W głosowaniu jawnym wybrano reprezentantów komisji: przewodniczącą-Maria Magdalena 

Poulain Fundacja 2035, wiceprzewodniczącą - Grażyna Busse Stowarzyszenie ECIM 

HIPOKAMP, sekretarza - Zdzisław Weder Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. 

Na posiedzeniu przyjęto Regulamin pracy KDO i wyznaczono główne cele działania. W roku 

2014 Komisja zebrała się 5 razy na protokołowanych posiedzeniach (protokoły do wglądu  

na stronie http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/) 

 

Najważniejsze tematy poruszane podczas dyskusji na posiedzeniach to: 

 

1 Analiza i ocena trzech dokumentów strategicznych dot. polityki demograficznej 

miasta: 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi na lata 2011-2015  

- analiza w kontekście nowego, przygotowywanego dokumentu - Złożenia Długofalowej 

Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (MPiPS) - wybrane aspekty dla działań  

w ramach KDO, wdrażanie lokalne -  Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie 

łódzkim 

 

2  Idea Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia – omówienie 

sesji Rady Miejskiej z dnia 9.04.2014 r, podczas której przyjęto stanowisko-apel  

do Prezydenta Miasta Łodzi o powołanie zespołu ekspertów mającego opracować standardy 

umożliwiające wypełnienie zobowiązań dla przystąpienia Miasta Łodzi do Sieci Miast 

Przyjaznych Starzeniu WHO  

 

 3 Międzypokoleniowy dialog Łodzian  (działania podczas I Łódzkich Senioraliów 2014 ) - 

rozwijanie programów edukacji o starości, do starości i w starości, rozwijanie kompetencji  

do budowania i wspierania dialogu pokoleń i współpracy osób w różnym wieku w rodzinie  

i poza nią, budowanie systemu współpracy i wsparcia dla przedsięwzięć organizacji 

społecznych, działających na rzecz seniorów, zwłaszcza w zakresie inicjatyw społeczno – 

kulturalnych, stymulowanie instytucji publicznych do poszerzenia oferty o działaniach 

skierowanych do seniorów i nastawionych na współpracę pokoleń, co zrobić, aby Polskie 

dzieci nie tyły najszybciej w Europie? 

 

4 Wsparcie partycypacji obywatelskiej starszych łodzian: Konsultacje Założeń Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Miasta Łodzi 2015 – 2020,  Budżet 

Obywatelski – zadania przyjazne seniorom  złożone przez reprezentacje starszych pokoleń 

mieszkańców oraz zadania adresowane do seniorów, zadania poprawiające jakość i poziom 

ich życia 

http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.wmedia?_Instance=novus&_Connector=palio&_ID=1888&_CheckSum=-1725202054
http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/


 

 

5 Rządowy Program Aktywności Społecznej osób Starszych 2014 – projekty organizacji 

pozarządowych działających w ramach KDO dla osób 60+ realizowane w Łodzi 

  

Ponadto Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy 

Międzypokoleniowej w roku 2014 podjęła wiele inicjatyw m.in.: 

 

09.04.2014 – udział przedstawicieli KDO jako ekspertów w Sesji Rady Miejskiej, podczas 

której radni jednogłośnie przyjęli stanowisko-apel do Prezydenta Miasta Łodzi ws. działań 

umożliwiających wypełnienie zobowiązań dot. przystąpienia Miasta Łodzi do Sieci Miast 

Przyjaznych Starzeniu WHO  

 

11.05 – 06.06. 2014 -  moderacja konsultacji społecznych dokumentu: Założenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łodzi (m.in. przedstawiciele Fundacji 

2035, Stowarzyszenia Obszary Kultury, Stowarzyszenia HIPOKAMP) 

 

26.05.2014  - w siedzibie Festiwalu Łódź 4Kultur KDO zorganizowało pilotażowe spotkanie 

z cyklu międzypokoleniowych debat demograficznych „Łódź – miasto wielu pokoleń”.  

 

27.07.2014 – przedstawiciele KDO zainicjowali akcję „Krzesło dla seniora”, w efekcie której 

udało się zdobyć 100 krzeseł dla seniorów uczestniczących przez całe lato w niedzielnych 

koncertach muzyki poważnej „Koncerty w Altanie” w Parku Źródliska. Krzesła  

za pośrednictwem Fundacji 2025 podarowała seniorom IKEA. Krzesła służą seniorom, można 

je nieodpłatnie wypożyczać na imprezy muzyczne adresowane do osób starszych  

za pośrednictwem fundacji. 

 

13.09. 2014 – organizacja wspólnego stoiska „Zadania przyjazne seniorom” podczas soboty  

z Budżetem Obywatelskim na ul. Piotrkowskiej.  

 

19.09. 2014 – przedstawiciele KDO byli partnerami merytorycznymi III Międzynarodowego 

Kongresu Bioekonomii w Łodzi. 

 

29.10.2014 -  przedstawiciele KDO uczestniczyli w I Kongresie Gospodarki Senioralnej  

w Warszawie. 

 

28.11.2014 – KDO było współorganizatorem seminarium „Aktywność jest dla każdego 

seniora” dotyczącego  polityki senioralnej na szczeblach gmin w kontekście Założeń 

Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 oraz kierunków rozwoju idei 

powoływania rad seniorów.  

 

10.12.2014 - przedstawiciele KDO uczestniczyli jako partnerzy merytoryczni w konferencji 

pt: „Nasza Przyjazna Przestrzeń. Aktywni seniorzy w przestrzeni publicznej” 

podsumowującej półroczny  projekt dotyczący aktywizacji obywatelskiej i społecznej 

seniorów województwa łódzkiego.   


