
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ w ROKU 2016 

KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej w Łodzi 
 

 

 

W latach 2015/2016 do KDO dołączyły kolejne organizacje. Na koniec roku 2016 

Komisje tworzyło 13 organizacji: 

1) Stowarzyszenie "Obszary Kultury"; 

2) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Hipokamp"; 

3) Fundacja 2035; 

4) Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

5) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków; 

6) Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie; 

7) Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie "Miłorząb"; 

8) Fundacja Rodzice Przyszłości; 

9) Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa; 

10) Polskie Radio Obywatelskie; 

11) Stowarzyszenie LIFE LONG LEARNING; 

12) Stowarzyszenie "Forum dla Ojczyzny"; 

13) Stowarzyszenie na Rzecz Godności Życia Ludzkiego Humane Vitae. 

 

W roku 2016 członkowie ww. organizacji jako przedstawiciele Komisji Dialogu 

Obywatelskiego ds. Polityki demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej aktywnie 

uczestniczyli w różnej formie (inicjatywa organizacji lub powołania, praca w zespole, 

konsultacja, promocja, tworzenie, realizacja) w pracy i działaniach następujących 

społecznych ciał dialogu lub konsultacyjnych oraz wydarzeniach obejmujących swym 

zakresem obszary tematyczne zgodne z działaniami KDO. 

 

1. Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego – rada zajmująca się analizą przebiegu 

wdrażania kolejnych edycji budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi wraz z opracowaniem 

rekomendacji zmian w jego procedurze. W ramach prac w radzie przedstawiciel KDO był 

rzecznikiem potrzeb i oczekiwań starszych mieszkańców miasta, przede wszystkim 

zapewnienia dostępności narzędzi partycypacji dla osób starszych wykluczonych cyfrowo lub 

niemobilnych 
 

2. Budżet Obywatelski dla Łodzi – członkowie KDO zapoznali się z regulaminem BO  

na rok 2016/17 i (we współpracy z Zespołem ds. Seniorów) zaproponowali mieszkańcom, 

zwłaszcza pokoleniu 60+ konsultacje wniosków dotyczących: 

 rozwiązywania problemów demograficznych,  

 poprawy jakości życia osób starszych,   

 współpracy międzypokoleniowej  

 wniosków składanych przez przedstawicieli seniorów 

oraz wsparcie edukacyjne, organizacyjne i merytoryczne podczas 

 przygotowywania wniosków przez osoby starsze 

 promocji 

 głosowania (zwłaszcza głosowania internetowego 

Z tej formy współpracy z KDO skorzystało ok 400 osób  

 



 

3. Program „Łódź łączy pokolenia - łódzka polityka demograficzna”  

Celem Programu „Łódź łączy pokolenia - łódzka polityka demograficzna" jest wskazanie 

działań będących kompleksową odpowiedzią na najważniejsze wyzwania demograficzne 

Łodzi - niską liczbę urodzeń, wzrost udziału liczby osób starszych w społeczeństwie, potrzebę 

zwiększenia przyjazdów do Łodzi. Wskazane działania mają być rozwinięciem inicjatyw 

rządowych i regionalnych. Będą skierowane do różnych grup mieszkańców: rodzin, osób 

aktywnych zawodowo, młodzieży i seniorów. Jest to program łączący zagadnienia z obszaru 

zdrowia, edukacji, aktywizacji mieszkańców, przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom, 

działań rozwojowych.  

W ramach pracy nad programem odbywały się:  

 spotkania zespołu ekspertów konsultujących dokument strategiczny dotyczący polityki 

demograficznej miasta Łodzi 

 konsultacje w formie otwartych spotkań z mieszkańcami w formule warsztatowej  

w odpowiednich grupach tematycznych: seniorzy, rodzina, młodzież, aktywność zawodowa 

 debata "Wyzwania demograficzne Łodzi - priorytety w obszarze pracy, zdrowia, edukacji 

i rozwoju"  

W każdej z tych form uczestniczyli przedstawiciele KDO prezentując wspólne stanowisko 

organizacji „członkowskich”. 

4. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej pt. „Sytuacja demograficzna 

województwa łódzkiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”.   

Łódzka konferencja o sytuacji demograficznej była drugim z rzędu spotkaniem omawiającym 

tę problematykę. Pierwsze odbyło się 4 lipca w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie 

Wojewódzkim. Wnioski i rekomendacje z całego cyklu konferencji zostaną przekazane 

Radzie Ministrów przez Rządową Radę Ludnościową. Współorganizatorem konferencji  

w Łodzi był Łódzki Urząd Wojewódzki. 
 

5. Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 

Koncepcja stworzenia Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych została przygotowana przez 

Grażynę Busse – prezesa Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji 

Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”. Autorka oparła ją na powstaniu miejsca, w którym 

spotykają się różne grupy wiekowe nie tylko w celu skorzystania z adekwatnej oferty zajęć  

i propozycji spędzenia wolnego czasu, ale także aby wymienić własne doświadczenia, 

wzajemnie się wspierać i tworzyć warunki do współpracy oraz poznawania różnych form 

integracji. 

Podstawowym elementem innowacyjnym w zamyśle funkcjonowania Centrum jest udzielanie 

wsparcia osobom potrzebującym na miejscu, ale przede wszystkim tworzenie grup i sieci 

wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć, kierowanych  do lokalnej społeczności. 

Misja realizowana jest przez  działania, oparte na wiedzy i rozwiązaniach proponowanych 

przez specjalistów, innowacyjnych formach pracy i edukacji, z wykorzystaniem dobrych 

praktyk w tym zakresie, pozyskanych głownie ( choć nie jedynie )  w wyniku  współpracy 

międzynarodowej, jaka została już nawiązana i będzie systematycznie rozwijana.  

Drugim bardzo ważnym elementem innowacyjności i profesjonalności przedsięwzięcia jest 

stała koordynacja i konsultacja instytucji naukowych – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału 

Nauk o Wychowaniu – Katedry Andragogiki i Gerontologii oraz Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego – Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej. Do współpracy zaproszeni 

zostali inni partnerzy  z sektora biznesowego, edukacyjnego, technologicznego, sektor 

pozarządowy oraz władze lokalne. Centrum jest współtworzone przez stowarzyszenie 

Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”. 



 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Łodzi  

KDO i jego przedstawiciele wraz z Zespołem ds. Seniorów wspierali inicjatywy Urzędu 

Miasta adresowane do pokolenia 60+ z zakresu edukacji cyfrowej. W 2016 roku edukatorzy 

cyfrowi z FUNDACJI 2035 i Fundacji SUBVENIO kontynuowali kilkuletnią współpracę 

przy warsztaty „Senior w sieci” oraz zajęcia komputerowe dla seniorów m.in. w Centrach 

Aktywnego Seniora, bibliotekach, Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych i Klubie 

Poleskie Kompy przy Poleskim Ośrodku Sztuki.  
 

7. Współpraca z Miejską Radą Seniorów w Łodzi 

KDO stale współpracuje Miejską Radą Seniorów drugiej kadencji. W roku 2016 współpraca 

polegała na: 

 Konsultowaniu różnego rodzaju dokumentów dotyczących osób starszych i polityki 

demograficznej w perspektywie miasta, województwa, regionu, kraju m.in. Polityki 

demograficznej i Programu „Łódź łączy pokolenia - łódzka polityka demograficzna" 

 Konsultowaniu uczestnictwa przewodniczącej MRS w Parlamencie Seniorów 

 Rekomendacje dla łódzkich kandydatów do Społecznej Rady Polityki Senioralnej przy 

MRPiPS 

 Współpracę z innymi RS województwa w celu powołania Wojewódzkiej Rady Seniorów 

 Udział w konferencjach, debatach i spotkaniach m.in. Wspólne posiedzenie Zarządu 

Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Miejskiej Rady 

Seniorów w Łodzi, konferencja „Przestrzeń obywatelska osoby starszej” organizowaną 

pod patronatem kwartalnika MY M-Łodzi duchem  
 

8. III Senioralia 2016 – udział i promocja cyklicznej imprezy dedykowanej łódzkim 

seniorom. Prezentacja organizacji członkowskich i ich działań podczas Targów Aktywnego 

Seniora w DH Sukcesja; nieodpłatne warsztaty komputerowe. Uczestnicy: 

Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Hipokamp"; 

Stowarzyszenie "Forum dla Ojczyzny"; 

Stowarzyszenie na Rzecz Godności Życia Ludzkiego Humane Vitae 

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków 

Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie "Miłorząb"; 

Fundacja 2035; 

Stowarzyszenie "Obszary Kultury". 
 

9. Współpraca z Radiem Łódź – przedstawiciele KDO prezentuja swoje działania na rzecz 

osób starszych oraz omawiali ważne dla pokolenia 60+ sprawy podczas cotygodniowej 

audycji  „Czas seniorów” – wtorki ok godz. 20.00 -21.00. 
 

10. ASOS 2016 – Promocja, wspieranie i monitorowanie (o ile to było możliwe) działań 

organizacji realizujących na terenie miasta projekty dofinansowane w 2016 roku w ramach 

rządowego Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych MRPiPS, przekazanie 

wypracowanych rekomendacji do Regulaminu Programu ASOS na rok 2017  
 

PODSUMOWANIE 
 

Wszystkie podejmowane działania realizowały główne cele działań KDO, które słuzyc 

mają:  

 Rozwojowi międzypokoleniowego kapitału społecznego poprzez informowanie  

i edukowanie, dostępność i aktywne uczestnictwo 



 Wypracowywaniu rekomendacji dla kluczowych obszarów działania i przygotowanie 

strategicznego dokumentu przy jednoczesnym uwzględnieniu podstawowych założeń 

docelowego modelu aktywnego starzenia się w zdrowiu i solidarności 

międzypokoleniowej 

Działania były zgodne z przyjętym planem, który zawierał następujące zalecenia: 

 analiza dokumentów (powstających i już powstałych na najbliższy czas) w kontekście 

powyższych założeń – komplementarność / braki w odniesieniu do celów KDO 

 współpraca ze wszystkimi interesariuszami, w tym przedstawicielami władz miasta, 

instytucjami, innymi KDO, ngo 

 rozwój sieci współpracy, wsparcia, pomocy i samopomocy oraz wolontariatu 

wewnątrz- i międzypokoleniowego 

o  wypracowanie systemowego rozwiązania w kwestii budowania i rozwoju 

tychże sieci  

o standaryzacji działań, szczególnie w kwestii wolontariatu 

 współpraca ogólnopolska i międzynarodowa – wykorzystanie doświadczeń  

i wniosków z prac Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki 

Społecznej   

 Rozwój międzypokoleniowego kapitału społecznego poprzez informowanie  

i edukowanie, dostępność i aktywne uczestnictwo jako podstawowy warunek 

rozwoju miasta:  

o dostępność - wzmocnienie więzi, wzmocnienie zaufania 

o edukowanie - wszystkich, także przedstawicieli władz miasta, urzędników 

o uczestnictwo - społeczność lokalna, mieszkańcy 

 

UWAGI 
 

Już w roku 2015 organizacje członkowskie KDO zgłosiły, że formuła pracy 

polegająca na tematycznych spotkaniach wszystkich członków KDO w celu omówienia 

najważniejszych problemów z obszaru polityki demograficznej i współpracy 

międzypokoleniowej wymaga  rozszerzenia o wspólne uczestnictwo jako przedstawiciele 

KDO w wydarzeniach, podejmowanie inicjatyw włączanie się w ich współorganizację  

i promocję.  

Postulat zrealizowano w roku 2016 zachęcając organizacje do takiej formy 

aktywności. Mimo zachęt i zmian formuły nadal problemem jest jednak niskie zaangażowanie 

części członków. Wymaga to głębszej analizy, którą znów utrudnia absencja na spotkaniach  

i nieodpowiadanie na zapytania mailowe (np. ankieta).  

Z powodu wysokiej absencji na spotkaniach w roku 2016 KDO nie podejmowało 

żadnych uchwał. 

 

 

sporządziła: 
 

Przewodnicząca KDO 

Maria Magdalena Poulain 

FUNDACJA 2035 

. 

 

 


