Rozpatrzenie uwag i wniosków z konsultacji
projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”

Lp.

Treść uwagi / wniosku

Sposób rozpatrzenia

Sposób wykorzystania uwagi / wniosku przy
opracowywaniu Strategii

Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego:
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

1

Wniosek o uaktualnienie danych i ujednolicenie zakresów czasowych analiz
poszczególnych zagadnień ujętych w części diagnostycznej.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dokonano aktualizacji części diagnostycznej
Strategii zgodnie z treścią wniosku.
W szczególności uaktualniono dane w
następujących obszarach: sytuacja materialna,
mieszkalnictwo, edukacja, dostępność
komunikacyjna. Brak bardziej aktualnych danych w
następujących obszarach: rynek pracy, zdrowie,
kapitał społeczny.
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Uwaga, że w pierwszym zdaniu wstępu błędnie odniesiono się do nieobowiązującej
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz wskazanego w
niej celu strategicznego w sferze społecznej, jakim było podniesienie poziomu
cywilizacyjnego województwa, podczas gdy obowiązującym dokumentem jest
przyjęta uchwałą Nr XXXI 11/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26
lutego 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, zgodnie z którą
celem strategicznym w obszarze spójności społecznej jest aktywne społeczeństwo
obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu
społecznemu grup wykluczonych.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Skorygowano zapis we wskazanym fragmencie
Strategii. Zawarto odniesienie do właściwej,
obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020.
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Uwaga, że w punkcie 1. diagnozy w obszarze edukacji (część III Strategii – Diagnoza
obszarowa oraz nakreślenie wyzwań, punkt 5. Edukacja) zawarto błędne dane
dotyczące liczby przedszkoli specjalnych istniejących w województwie łódzkim.
Wskazano, że „w całym województwie łódzkim istnieją zaledwie 4 przedszkola
specjalne”, podczas z danych zawartych w Roczniku Statystycznym Województwa
Łódzkiego 2014 (s. 226) wynika, iż liczba przedszkoli specjalnych systematycznie
wzrasta; od 4 w roku szkolnym 2005/2006 do 14 w roku szkolnym 2013/2014.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dokonano aktualizacji danych dotyczących liczby
przedszkoli specjalnych istniejących w
województwie łódzkim.
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Wniosek o usunięcie następującego zapisu zawartego w punkcie 1. diagnozy w
obszarze dostępności komunikacyjnej (części III Strategii – Diagnoza obszarowa
oraz nakreślenie wyzwań, punkt 6. Dostępność komunikacyjna): „Podobnie jak w

Wniosek odrzucony

Nie zdecydowano się na usunięcie zapisu –
opisywany fakt wynika z danych GUS (wskaźnik:
linie kolejowe na 100 km2).

całej Polsce, tak i województwie łódzkim zaobserwować można zmniejszanie się
długości linii kolejowych (…)” z uwagi na fakt, iż zdiagnozowany problem nie
dotyczy województwa łódzkiego – w regionie odnotowuje się tendencje do
modernizacji linii kolejowych i zwiększania ruchu kolejowego.

Fakt wyłączania linii kolejowych nie jest oceniany
negatywnie, podkreślany jest efektywnościowy
charakter tego zjawiska, wiążący się z niską
rentownością poszczególnych połączeń.
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Uwaga, że w punkcie 1. diagnozy w obszarze dostępności komunikacyjnej (części III
Strategii – Diagnoza obszarowa oraz nakreślenie wyzwań, punkt 6. Dostępność
komunikacyjna) nie zawarto informacji o Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej łączącej
główne miasta regionu: Łódź. Zgierz, Ozorków. Pabianice, Sieradz. Zduńską Wolę,
Łowicz, Koluszki, Skierniewice i Kutno, której uruchomienie w istotny sposób
przyczyniło się do wzrostu efektywności systemu transportu publicznego w ramach
Aglomeracji i regionu.
Uzupełnieniem systemu publicznego transportu zbiorowego jest sieć regionalnych
połączeń autobusowych obejmujących prawie cały obszar województwa, przy czym
62 gminy nadal nie posiadają bezpośredniego połączenia z Łodzią.
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Uwaga, że części diagnostycznej dotyczącej obszaru kapitału społecznego (części III
Strategii – Diagnoza obszarowa oraz nakreślenie wyzwań, punkt 7. Kapitał
społeczny) we fragmencie poświęconym liczbie organizacji pozarządowych w
województwie łódzkim odwołano się do nieaktualnych danych. Aktualizacja Strategii
obliguje do weryfikacji danych diagnostycznych i przytoczenia jak najbardziej
aktualnych danych.

Wniosek odrzucony

W części diagnostycznej dotyczącej kapitału
społecznego uwzględniono najnowsze dane
odnoszące się do aktywności obywatelskiej w
ramach sformalizowanego trzeciego sektora. Dane
ze statystyki publicznej (GUS) uzupełniono danymi
pochodzącymi z Państwowej Komisji Wyborczej
oraz z ogólnopolskiego badania pn. „Diagnoza
Społeczna”.
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Wniosek o dodanie do „słabych stron” w zakresie demografii ujętych w syntetycznej
analizie sytuacji regionu (część V Strategii) zapisu o silnej depopulacji i starzeniu się
społeczeństwa (najwyższy w skali kraju udział ludności w wielu poprodukcyjnym),
stanowiących największy problem w zakresie demografii w województwie łódzkim.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane zapisy we wskazanym
fragmencie Strategii.

8

Wniosek o dodanie do „słabych stron” w zakresie jakości życia ujętych w
syntetycznej analizie sytuacji regionu (część V Strategii) zapisu o niskim poziomie
życia w regionie, który zdiagnozowano na podstawie wartości syntetycznego
wskaźnika poziomu życia ludności dla województwa łódzkiego (10. miejsce w kraju)
zaprezentowanego w części diagnostycznej Strategii.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
fragmencie Strategii.
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Wniosek o uszczegółowienie sformułowania dotyczącego niskiego poziomu
aktywności gospodarczej, znajdującego się w czwartym akapicie V części Strategii
poświęconej syntetycznej analizie sytuacji regionu w następujący sposób: „(…) niski
poziom aktywności gospodarczej mierzony liczbą podmiotów w rejestrze REGON na
10 tys. mieszkańców”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Zapis uzupełniono zgodnie z treścią wniosku.

Dodano informację o Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej.
Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Informacje dotyczące poziomu rozwoju sieci
autobusowej, nierównej dostępności
komunikacyjnej zostały ujęte w diagnozie
dostępności komunikacyjnej (części III Strategii –
Diagnoza obszarowa oraz nakreślenie wyzwań,
punkt 6. Dostępność komunikacyjna).
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Wniosek o zmianę sformułowania zawartego w czwartym akapicie V części Strategii
poświęconej syntetycznej analizie sytuacji regionu z „Niewątpliwym pozytywnym
aspektem jest stosunkowo wysoka na tle kraju aktywność ekonomiczna ludności
(…)” na „Niewątpliwym pozytywnym aspektem jest stosunkowo wysoka na tle kraju
aktywność zawodowa ludności (…)” – współczynnik aktywności zawodowej
ludności w wieku produkcyjnym w 2015 roku w województwie łódzkim wyniósł
76,5% (2 miejsce w kraju) wobec 74,5% w Polsce.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Zapis skorygowano zgodnie z treścią wniosku.
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Wniosek o uzupełnienie dokumentu o rozdział „ Prognoza zmian w zakresie objętym
strategią”. Konieczność ta wynika z zapisu zawartego art. 16b ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z którym „Strategia w zakresie
polityki społecznej zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę
zmian w zakresie objętym strategią (…). Ponadto, zamieszczenie prognozy pozwoli
na lepsze ukierunkowanie planowanych działań, zwłaszcza wobec faktu szybko
postępującej depopulacji i starzenia się społeczeństwa.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Treść wniosku została uwzględniona poprzez
uzupełnienie każdej części diagnozy w ramach
części II (Diagnoza sytuacji regionu łódzkiego)
oraz III (Diagnoza obszarowa oraz nakreślenie
wyzwań) Strategii o „Prognozę zmian w obszarze
diagnozy”.
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Wniosek o poprawienie błędu w skrócie „m.in.”, jaki pojawił się w treści 2. działania
szczegółowego w ramach działania 3: Promowanie wczesnej diagnostyki dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi, Obszar oddziaływania 1: Wspieranie rodzin (obszar
priorytetowy) w grupie docelowej 1: Rodziny.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Zapis skorygowano zgodnie z treścią wniosku.
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Uwaga, że w opisie Działania 2: Wsparcie budowy tożsamości regionalnej w ramach
Obszar oddziaływania 2: Kapitał społeczny w grupie docelowej 3: Osoby dorosłe w
wieku produkcyjnym odniesiono się do nieobowiązującej Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, podczas gdy obowiązującym
dokumentem jest Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Skorygowano zapis we wskazanym fragmencie
Strategii. Zawarto odniesienie do właściwej,
obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020.
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Wniosek o zmodyfikowanie celu szczegółowego w grupie docelowej 4: Osoby
starsze w następujący sposób:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa poziomu aktywności
społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej (oraz w innych obszarach), a co za
tym idzie poprawa zdrowia fizycznego i dobrostanu osób starszych”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
fragmencie Strategii.

15

Propozycja uwzględnienia we wskaźnikach realizacji celu dla celu szczegółowego:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa poziomu aktywności
społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej (oraz w innych obszarach), a co za
tym idzie poprawa zdrowia fizycznego i dobrostanu osób starszych” w grupie
docelowej 4: Osoby starsze, tj. we wskaźniku „Samoocena stanu zdrowia osób w
wieku 50-69 lat (odsetek ocen dobrych i bardzo dobrych)” oraz „Odsetek osób w
wieku 50-69 lat cierpiących na depresję" wartości dla grupy wiekowej 70 lat i więcej.
Propozycja argumentowana jest faktem, iż poważne problemy zdrowotne, w tym
wielochorobowość, nasilają się na ogół około 70- 75 roku życia.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Wprowadzono zmianę zgodnie z treścią wniosku.
Zmodyfikowano nazwy wskaźników i uzupełniono
o wartości dla osób w wieku powyżej 70 roku
życia.
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Wniosek o dodanie działania szczegółowego „Upowszechnienie Karty Seniora w
województwie łódzkim uprawniającej do zniżek m.in. w instytucjach kultury, sportu i
rekreacji” w ramach Działania 1: Stworzenie lokalnych programów aktywizacji osób
starszych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, struktury potrzeb i możliwości ich
zaspokojenia, Obszar oddziaływania 1: Zwiększenie pozazawodowei aktywności
osób starszych (obszar priorytetowy) w grupie docelowej 4: Osoby starsze.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane działanie szczegółowe we
wskazanym fragmencie Strategii.
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Wniosek o dodanie działania szczegółowego „Wprowadzenie na terenie
województwa łódzkiego powszechnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom
dla osób powyżej 65 roku życia” w ramach Działania 1: Popularyzacja działań
dotyczących zdrowego stylu życia, Obszar oddziaływania 3: Działania prozdrowotne
w grupie docelowej 4: Osoby starsze.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane działanie szczegółowe we
wskazanym fragmencie Strategii.
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Wniosek o poprawienie błędu, jaki pojawił się w treści działania szczegółowego 2 w
ramach Działania 2: Dostosowanie usług medycznych do potrzeb osób starszych,
Obszar oddziaływania 3: Działania prozdrowotne w grupie docelowej 4: Osoby
starsze, tj. „Stworzenie wystandaryzowanego zakresu usług opiekuńczych w każdym
regionie (…). Poprawny zapis jest następujący: „Stworzenie wystandaryzowanego
zakresu usług opiekuńczych w regionie łódzkim (…)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dokonano korekty we wskazanym fragmencie
Strategii.
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Wniosek o dodanie działania szczegółowego „Wykorzystanie nowoczesnych
technologii (telemedycyny i teleopieki) w opiece i monitorowaniu stanu zdrowia
osób niesamodzielnych” w ramach Działania 2: Poprawa jakości usług kierowanych
do osób niesamodzielnych, Obszar oddziaływania 3: Rozwój opieki nad osobami
niesamodzielnymi w grupie docelowej 4: Osoby z niepełnosprawnościami.
Propozycja wprowadzenia działania szczegółowego argumentowana jest faktem, iż
osoby niesamodzielne wymagają na ogół całodobowej opieki, natomiast usługi
opiekuńcze są w Polsce słabo rozwinięte, a opiekunowie faktyczni przeciążeni
opieką. Wykorzystanie nowoczesnych technologii choć po części pozwoliłoby
rozwiązać ten problem.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane działanie szczegółowe we
wskazanym fragmencie Strategii.

Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” (Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”)
90-408 Łódź, ul. Próchnika 7
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Propozycja zmiany działania
szczegółowego 1: Wspieranie lokalnej
samoorganizacji obywatelskiej w tym
promocja i rozwój wolontariatu osób
dorosłych, ze szczególnym
uwzględnieniem działań w wymiarze
lokalnym w ramach Działania 1:
Wzmocnienie aktywności społecznej i
obywatelskiej, Obszar oddziaływania 2:
Kapitał społeczny w grupie docelowej 3:
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym na:
„Wspieranie lokalnej samoorganizacji
obywatelskiej, w tym organizacja
wolontariatu osób dorosłych”.
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Propozycja zmiany działania
szczegółowego 2: Wsparcie oddolnych
działań wykorzystujących potencjał
nowoczesnych technologii do ułatwienia
koordynacji działań wolontariackich i
obywatelskich w ramach Działania 1:
Wzmocnienie aktywności społecznej i
obywatelskiej, Obszar oddziaływania 2:
Kapitał społeczny w grupie docelowej 3:
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym na:
„Wspieranie wykorzystywania
nowoczesnych technologii w procesie
koordynacji działań wolontarystycznych”.

Wyszczególnienie wolontariatu jako
odrębnego obszaru lub priorytetu –
proponowane brzmienie:
„Działania wspierające rozwój
wolontariatu” lub „Wzmacnianie
rozwoju wolontariatu w woj. łódzkim”
lub ujęcie go w pozostałych obszarach
(np. młodzież), ponieważ wolontariat
powinien być otwarty i dostępny dla
każdego, bez względu na wiek, płeć,
pochodzenie, czy stan zdrowotny. Tutaj
jest ujęty jedynie w wybranych
obszarach jako „wspieranie działań”.
To nie wystarczy. Wolontariat należy
traktować systemowo, kompleksowo i
postawić na organizację profesjonalnej
przestrzeni do jego rozwoju. Z samej
diagnozy widzimy, że w łódzkim
obserwowany jest niski kapitał
społeczny. Należy wspierać wolontariat
(szczególnie wybrzmiewa to w
edukacji i aktywności społecznozawodowej). Mimo to, martwi fakt
braku perspektyw dla jego źródeł
finansowania – strategia tego nie
przewiduje, co niezbyt dobrze rokuje
dla rozwoju społecznego naszego
regionu (patrz; przewidywane źródła

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Z działania szczegółowego 1: Wspieranie lokalnej
samoorganizacji obywatelskiej, w tym promocja i
rozwój wolontariatu osób dorosłych, ze
szczególnym uwzględnieniem działań w wymiarze
lokalnym w ramach Działania 1: Wzmocnienie
aktywności społecznej i obywatelskiej, Obszar
oddziaływania 2: Kapitał społeczny w grupie
docelowej 3: Osoby dorosłe w wieku
produkcyjnym wyodrębniono działanie
szczegółowe pn. „Działania wspierające rozwój
wolontariatu”.

Zmodyfikowano działalnie szczegółowe 2. w
następujący sposób: „Wspieranie wykorzystywania
nowoczesnych technologii w procesie koordynacji
działań wolontariackich i obywatelskich”.
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Propozycja zmiany działania
szczegółowego 5: Wspieranie wolontariatu
osób starszych, dzięki wykorzystaniu ich
doświadczenia jako opiekunów, tutorów,
mentorów lub instruktorów w obszarze
m.in. usług opiekuńczych, edukacji, sportu
i rekreacji, kultury oraz animacji
społecznej w ramach Działania 1:
Stworzenie lokalnych programów
aktywizacji osób starszych z
uwzględnieniem lokalnej specyfiki,
struktury potrzeb i możliwości ich
zaspokojenia, Obszar oddziaływania 1:
Zwiększenie pozazawodowej aktywności
osób starszych (obszar priorytetowy) w
grupie docelowej 4: Osoby starsze na:
„Organizacja wolontariatu osób
starszych”.
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Propozycja uwzględnienia w działaniu
szczegółowym 3: Wspomaganie
środowiskowego otwarcia wszystkich
trzech form edukacji osób z
niepełnosprawnością (współpraca z NGO,
organizacjami kościelnymi, zakładami
pracy itp., promowanie wolontariatu osób
z niepełnosprawnością) w ramach
Działania 1: Lepsze kształcenie na rzecz
integracji osób z niepełnosprawnością,
Obszar oddziaływania 2: Integracja
społeczna i zawodowa osób z
niepełnosprawnością (obszar
priorytetowy) w grupie docelowej 5:
Osoby z niepełnosprawnościami
sformułowania: „Organizacja wolontariatu
osób z niepełnosprawnością”.

finansowania w aspekcie aktywności
społecznej i obywatelskiej).
Zacznijmy traktować wolontariat jako
kapitał i coś co warto wzmacniać
(aspekt ekonomiczny), a nie „kwiatek
do kożucha”. Wolontariat wypełnia
wiele stref codziennego życia,
uzupełnia pracę etatową, wnosi
optymizm, radość oraz kształtuje ludzi
i ich morale.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Zmodyfikowano działanie szczegółowe 5. w
następujący sposób: „Wspieranie i organizacja
wolontariatu osób starszych, dzięki wykorzystaniu
ich doświadczenia jako opiekunów, tutorów,
mentorów lub instruktorów w obszarze m.in. usług
opiekuńczych, edukacji, sportu i rekreacji, kultury
oraz animacji społecznej”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Zmodyfikowano działanie szczegółowe 3. w
następujący sposób: Wspomaganie
środowiskowego otwarcia wszystkich trzech form
edukacji osób z niepełnosprawnością (współpraca z
NGO, organizacjami kościelnymi, zakładami pracy
itp., promowanie i organizacja wolontariatu osób z
niepełnosprawnością)

Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego:
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 51
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Uwaga, że w ostatnim zdaniu pierwszego akapitu w części II Strategii (Diagnoza
sytuacji regionu łódzkiego) wskazano, że „ Pełna wersja diagnozy w tym obszarze
znajduje się w załączniku do strategii”, podczas gdy do Strategii nie dołączono pełnej
wersji diagnozy. Zamieszczona diagnoza jest niewystarczająca; opisuje zjawiska, ale
nie sięga do ich przyczyn.

Uwaga nie ma charakteru
wniosku

Pełna, zaktualizowana diagnoza w tym obszarze
stanowi załącznik nr 1 do dokumentu głównego
aktualizowanej Strategii.
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 3: Wsparcie aktywności edukacyjnej oraz
częściowego lub pełnego powrotu na rynek pracy rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami w ramach Działania 4: Promowanie aktywności zawodowej
rodziców, Obszar oddziaływania 1: Wspieranie rodzin (obszar priorytetowy) w
grupie docelowej 1: Rodziny nie uwzględniono organizacji pozarządowych jako
możliwego partnera lub realizatora działania. Charakter działania oraz analiza
potencjału organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że
działanie to może być realizowane przy udziale NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Wsparcie aktywności edukacyjnej oraz częściowego lub pełnego powrotu
na rynek pracy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (we współpracy z NGO)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
działaniu szczegółowym.
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 3: Rozwój bezpłatnych i nisko płatnych form
rekreacji i wypoczynku w ramach Działania 5: Poprawa warunków życia rodzin,
Obszar oddziaływania 1: Wspieranie rodzin (obszar priorytetowy) w grupie
docelowej 1: Rodziny nie uwzględniono organizacji pozarządowych jako możliwego
partnera lub realizatora działania. Charakter działania oraz analiza potencjału
organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że działanie
to może być realizowane przy udziale NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Rozwój bezpłatnych i nisko płatnych form rekreacji i wypoczynku (we
współpracy z NGO)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
działaniu szczegółowym.
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 2: Wdrożenie standardów pracy z rodziną
wieloproblemową. Standardy powinny uwzględniać m.in. rozwój działań na rzecz
wczesnej diagnozy problemów i dysfunkcji rodzinnych (w tym m.in. kwestię pracy
na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej z pieczy zastępczej oraz z innych
placówek instytucjonalnej opieki, np. DPS, otoczenie opieką rodzin, w których
występuje problem uzależnienia) w ramach Działania 1: Poprawa opieki nad
dzieckiem w rodzinach problemowych, Obszar oddziaływania 2: Interwencje w

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
działaniu szczegółowym.

grupie docelowej 1: Rodziny pominięto element stworzenia standardów, zakresu i
form ich wdrażania. Sugerujemy włączenie w wypracowanie standardów wielu
podmiotów, w tym instytucji publicznych, związków wyznaniowych i organizacji
pozarządowych.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Wypracowanie z wykorzystaniem narzędzi partycypacji obywatelskiej a
następnie wdrożenie standardów pracy z rodziną wieloproblemową. Standardy
powinny uwzględniać m.in. rozwój działań na rzecz wczesnej diagnozy problemów i
dysfunkcji rodzinnych (w tym m.in. kwestię pracy na rzecz powrotu dziecka do
rodziny biologicznej z pieczy zastępczej oraz z innych placówek instytucjonalnej
opieki, np. DPS, otoczenie opieką rodzin, w których występuje problem
uzależnienia)”.
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 2: Wsparcie w zakresie treningu zastępowania
agresji dla sprawców przemocy w ramach Działania 2: Przeciwdziałanie
konsekwencjom najpoważniejszych dysfunkcji rodzinnych, Obszar oddziaływania 2:
Interwencje w grupie docelowej 1: Rodziny nie uwzględniono organizacji
pozarządowych jako możliwego partnera lub realizatora działania. Charakter
działania oraz analiza potencjału organizacji w województwie łódzkim powala
jednoznacznie stwierdzić, że działanie to może być realizowane przy udziale NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Wsparcie w zakresie treningu zastępowania agresji dla sprawców przemocy
(we współpracy z NGO)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
działaniu szczegółowym.
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 3: Wsparcie terapeutyczno-szkoleniowe dla
osób współuzależnionych, w tym DDA (dzieci dorosłych alkoholików) w ramach
Działania 2: Przeciwdziałanie konsekwencjom najpoważniejszych dysfunkcji
rodzinnych, Obszar oddziaływania 2: Interwencje w grupie docelowej 1: Rodziny nie
uwzględniono organizacji pozarządowych jako możliwego partnera lub realizatora
działania. Charakter działania oraz analiza potencjału organizacji w województwie
łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że działanie to może być realizowane przy
udziale NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Wsparcie terapeutyczno-szkoleniowe dla osób współuzależnionych, w tym
DDA (dzieci dorosłych alkoholików) (we współpracy z NGO)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
działaniu szczegółowym.
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Uwaga, że w działaniach szczegółowych od 1 do 3 oraz w działaniu szczegółowym 5
w ramach Działania 3: Poprawa jakości opieki sprawowanej w pieczy zastępczej,
Obszar oddziaływania 2: Interwencje w grupie docelowej 1: Rodziny nie
uwzględniono organizacji pozarządowych jako możliwego partnera lub realizatora

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane zapisy we wskazanych
działaniach szczegółowych.

działania. Charakter działania oraz analiza potencjału organizacji w województwie
łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że działanie to może być realizowane przy
udziale NGO (szczególnie pkt. 3. i 5.).
Proponowana jest modyfikacja powyższych działań szczegółowych w następujący
sposób:
1. Rozwijanie wsparcia merytorycznego dla rodzin zastępczych (we współpracy z
NGO).
2. Rozwijanie wsparcia wytchnieniowego dla osób prowadzących rodzinne formy
pieczy zastępczej (m.in. przez promowanie powstawania rodzin pomocowych)
(we współpracy z NGO).
3. Działania promujące rodzicielstwo zastępcze, także z myślą o podnoszeniu
świadomości znaczenia ich pracy w społecznościach lokalnych (we współpracy z
NGO).
5. Działania wzmacniające proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (we
współpracy z NGO).
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 3: Wsparcie działań nakierowanych na
współpracę wielopokoleniową – wspólne uczenie się dzieci, młodzieży oraz
przedstawicieli innych grup wiekowych w ramach Działania 1: Przeciwdziałanie
dyskryminacji i stygmatyzacji w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczowychowawczych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, Obszar oddziaływania 1:
Edukacja, opieka i wychowanie (obszar priorytetowy) w grupie docelowej 2: Dzieci i
młodzież nie uwzględniono organizacji pozarządowych i grup senioralnych jako
możliwego partnera lub realizatora działania. Charakter działania oraz analiza
potencjału organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że
działanie to może być realizowane przy udziale NGO i grup senioralnych.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Wsparcie działań nakierowanych na współpracę wielopokoleniową –
wspólne uczenie się dzieci, młodzieży oraz przedstawicieli innych grup wiekowych
(we współpracy z NGO, formalnymi UTW oraz innymi formalnymi i nieformalnymi
grupami seniorów)”.
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Zgodnie z zasadą pomocniczości rekomendujemy realizację Działania 1: Wsparcie
aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej w ramach Obszaru oddziaływania
3: Aktywność społeczna, obywatelska i kulturalna w grupie docelowej 2: Dzieci i
młodzież przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Charakter działania
oraz analiza potencjału organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie
stwierdzić, że działanie to może być realizowane przez NGO.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

W działaniu szczegółowym 3. uwzględniono
propozycję zawartą we wniosku, przy czym nie
wskazano wprost UTW.
Działanie szczegółowe zmodyfikowano w
następujący sposób: „Wsparcie działań
nakierowanych na współpracę wielopokoleniową –
wspólne uczenie się dzieci, młodzieży oraz
przedstawicieli innych grup wiekowych (przy
współpracy NGO oraz formalnych i nieformalnych
grup seniorów)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
fragmencie Strategii w następującej formie:
„Działania te realizowane będą przede wszystkim
przez NGO oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”.

Proponowane jest dodanie do opisu Działania 1: Wsparcie aktywności społecznej,
obywatelskiej i kulturalnej następującego zapisu: „Działania szczegółowe będą
realizowane w formie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
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Uwaga, że w działaniach szczegółowych 1, 5 i 6 w ramach Działania 1: Poprawa
zdrowia w tym zdrowia psychicznego i wspieranie aktywności fizycznej, Obszar
oddziaływania 1: Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone marginalizacją – obszar
priorytetowy w grupie docelowej 3: Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym nie
uwzględniono organizacji pozarządowych jako możliwego partnera lub realizatora
działań.
Proponowana jest modyfikacja powyższych działań szczegółowych w następujący
sposób:
1. Profilaktyka zachowań ryzykownych, szczególnie dotyczących uzależnienia od
alkoholu oraz redukcja szkód związanych z zachowaniami ryzykownymi
(wsparcie poradnictwa psychospołecznego oraz działań terapeutycznych) (we
współpracy z NGO).
5. Propagowanie i promocja zdrowego, aktywnego stylu życia (we współpracy z
NGO).
6. Działania zmierzające do podniesienia świadomości dotyczącej podstawowych
problemów zdrowotnych, co powinno doprowadzić do wczesnego wykrywania
chorób, przede wszystkim nowotworów i zaburzeń psychicznych
(upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej) (we współpracy z NGO).
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Zgodnie z zasadą pomocniczości rekomendujemy realizację Działania 1:
Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej w ramach Obszaru
oddziaływania 2: Kapitał społeczny w grupie docelowej 3: Osoby dorosłe w wieku
produkcyjnym przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Charakter działań
oraz analiza potencjału organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie
stwierdzić, że działania te mogą być realizowane przez NGO.
Proponowane jest dodanie do opisu Działania 1: Wzmocnienie aktywności
społecznej i obywatelskiej następującego zapisu: „Działania szczegółowe będą
realizowane w formie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii
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Rekomendujemy traktowanie rozwoju wolontariatu jako odrębnego działania.
Wolontariat należy traktować systemowo, kompleksowo i postawić na organizację

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane zapisy we wskazanych
działaniach szczegółowych.

Dodano postulowany zapis we wskazanym
fragmencie Strategii w następującej formie:
„Działania szczegółowe będą realizowane przede
wszystkim poprzez rozwój zróżnicowanych form
współpracy z sektorem pozarządowym w formach
finansowych i pozafinansowych dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.”.
Zmodyfikowano wskazany fragment Strategii
zgodnie z treścią wniosku.

profesjonalnej przestrzeni do jego rozwoju.
Proponowany jest podział działania szczegółowego 1: Wspieranie lokalnej
samoorganizacji i aktywności obywatelskiej, w tym promocja i rozwój wolontariatu
osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w wymiarze lokalnym na
dwa odrębne działania, tj.:
1. Wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem działań w wymiarze lokalnym.
2. Działania wspierające rozwój wolontariatu.
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 5: Zwiększenie liczby zadań zlecanych do
realizacji przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem modelu
współfinansowania przez samorząd gminny oraz wojewódzki (w modelu 50/50) w
ramach Działania 1: Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej, Obszar
oddziaływania2: Kapitał społeczny w grupie docelowej 3: Osoby dorosłe w wieku
produkcyjnym trudno wywnioskować, kto ma zwiększyć liczbę zlecanych zadań
i nie wyjaśniono, jak autorzy strategii rozumieją ten model. Obecny zapis można
zrozumieć dwojako. Także w ten sposób, że nastąpi rozdrobnienie dotacji i tym
samym zwiększenie ich liczby z punktu widzenia RCPS. Tymczasem istotą modelu
50/50 jest aktywizacja gmin, które dotychczas nie stosowały otwartych konkursów
ofert dla NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Zwiększenie przez gminy liczby zadań zlecanych do realizacji przez
organizacje pozarządowe z wykorzystaniem modelu współfinansowania przez
samorząd województwa (w modelu 50/50, oznaczającym, że województwo
przeznaczy środki równe środkom zabezpieczonym przez gminę na realizację
otwartego konkursu ofert. Dotyczy gmin, które dotychczas nie zlecały zadań w
obszarze polityki społecznej)”.
Uwaga, że w działaniach szczegółowych w ramach Działania 1: Stworzenie
lokalnych programów aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem lokalnej
specyfiki, struktury potrzeb i możliwości ich zaspokojenia, Obszar oddziaływania 1:
Zwiększenie pozazawodowej aktywności osób starszych – obszar priorytetowy w
grupie docelowej 4: Osoby starsze nie uwzględniono organizacji pozarządowych
jako możliwego partnera lub realizatora działań. Charakter działań oraz analiza
potencjału organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że
działania te mogą być realizowane przez NGO.
Proponowana jest modyfikacja działań szczegółowych od 2 do 4 oraz działania 6 w
ramach Działania 1 oraz dodanie nowego działania szczegółowego w następujący

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Zmodyfikowano wskazany fragment Strategii
zgodnie z treścią wniosku.

Dodano postulowane zapisy w działaniach
szczegółowych od 2 do 4 oraz w działaniu
szczegółowym 6.
Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Nie dodano nowego działania szczegółowego.
Postulat zawarty w treści wniosku zrealizowano
poprzez zmodyfikowanie działania szczegółowego
5 w następujący sposób: „Wspieranie i organizacja
wolontariatu osób starszych, dzięki wykorzystaniu
ich doświadczenia jako opiekunów, tutorów,

mentorów lub instruktorów w obszarze m.in. usług
opiekuńczych, edukacji, sportu i rekreacji, kultury
oraz animacji społecznej”.

sposób:
2. Organizacja wolontariatu osób starszych.
3. Wspieranie działalności edukacyjnej kierowanej do seniorów w taki sposób, aby
docierała ona do większej grupy osób, w tym osób z małych miejscowości i wsi.
(we współpracy z NGO).
4. Poprawa dostępności do dóbr kultury przez stworzenie stałych, gminnych,
powiatowych i regionalnych form współpracy i wymiany doświadczeń w
zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów społecznych (we współpracy z
NGO).
5. Tworzenie okazji do korzystania z dóbr kultury poprzez zorganizowane formy
wyjazdowe, ale też propagowanie formy wymiany kulturalnej, np.
międzygminnej, powiatowej i ogólnopolskiej (we współpracy z NGO).
7. Wsparcie osób starszych w korzystaniu z nowoczesnych technologii
informatycznych (we współpracy z NGO).
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Uwaga, że w działaniu szczegółowym 1: Promocja zdrowego stylu życia wśród
seniorów przez organizację szkoleń, warsztatów i innych podobnych działań, które
umożliwią zmianę złych nawyków dotyczących odżywiania, aktywności fizycznej
czy używek w ramach Działania 1: Popularyzacja działań dotyczących zdrowego
stylu życia, Obszar oddziaływania 3: Działania prozdrowotne w grupie docelowej 4:
Osoby starsze nie uwzględniono organizacji pozarządowych jako możliwego
partnera lub realizatora działania. Charakter działań oraz analiza potencjału
organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że działania
te mogą być realizowane przy udziale NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższego działania szczegółowego w następujący
sposób: „Promocja zdrowego stylu życia wśród seniorów przez organizację szkoleń,
warsztatów i innych podobnych działań, które umożliwią zmianę złych nawyków
dotyczących odżywiania, aktywności fizycznej czy używek (we współpracy z
NGO)”.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
działaniu szczegółowym.
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Uwaga, że w działaniach szczegółowych od 1 do 4 oraz 6 w ramach Działania 3:
Budowanie otwartości społecznej na osoby z niepełnosprawnością, Obszar
oddziaływania 2: Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością –
obszar priorytetowy w grupie docelowej 5: Osoby z niepełnosprawnościami nie
uwzględniono organizacji pozarządowych jako możliwego partnera lub realizatora
działań. Charakter działań oraz analiza potencjału organizacji w województwie
łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że działania te mogą być realizowane
przez NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższych działań szczegółowych w następujący

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane zapisy we wskazanych
działaniach szczegółowych.

sposób:
1. Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do społeczeństwa (m.in.
promowanie ustaleń Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
promowanie idei zatrudniania osób z niepełnosprawnością wśród pracodawców,
spotkania z osobami z niepełnosprawnością w szkołach, konkursy wiedzy o
prawach osób z niepełnosprawnością, inne innowacyjne akcje np. „symulator
niepełnosprawności”, kampanie społeczne z wykorzystaniem środków masowego
przekazu oraz sieci medialnych i społecznościowych) (we współpracy z NGO).
2. Działania na rzecz znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych,
promowanie projektowania uniwersalnego (w tym w środowiskach wiejskich)
(we współpracy z NGO).
3. Szkolenia dla urzędników oraz pracowników innych podmiotów w zakresie
wsparcia i komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością (we współpracy
z NGO).
4. Budowanie świadomości prawnej osób z niepełnosprawnością oraz ich
aktywności społecznej i obywatelskiej (np. poprzez rozwijanie self-adwokatury
oraz alternatyw dla ubezwłasnowolnienia - asystenci prawni wspierający
niezależne decyzje osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną i
psychiczną) (we współpracy z NGO).
5. Wsparcie dla wdrażania zapisów konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych (we współpracy z NGO).

40

Uwaga, że w działaniach szczegółowych od 1 do 3 oraz 5 w ramach Działania 2:
Poprawa jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych, Obszar
oddziaływania 3: Rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi w grupie docelowej
5: Osoby z niepełnosprawnościami nie uwzględniono organizacji pozarządowych
jako możliwego partnera lub realizatora działań. Charakter działań oraz analiza
potencjału organizacji w województwie łódzkim powala jednoznacznie stwierdzić, że
działania te mogą być realizowane przez NGO.
Proponowana jest modyfikacja powyższych działań szczegółowych w następujący
sposób:
1. Opracowanie i wdrożenie standardów usług opiekuńczych świadczonych na
rzecz osób niesamodzielnych (obejmujące zarówno usługi sektora ochrony
zdrowia, jak i pomocy społecznej) (we współpracy z NGO).
2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych organizujących usługi medyczne,
usługi socjalne i psychospołeczne świadczone na rzecz osób niesamodzielnych w
warunkach domowych (we współpracy z NGO).
3. Rozwijanie form terapii, rehabilitacji i wsparcia czasowego oraz stacjonarnego

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowane zapisy we wskazanych
działaniach szczegółowych.

dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (we współpracy z NGO).
5. Rozwijanie działań informacyjnych o możliwym wsparciu medycznym i
socjalnym dla osoby niesamodzielnej i jej rodziny (strony internetowe, poradniki
itp.) (we współpracy z NGO).
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Uwaga, że w opisie grupy docelowej 7: Obcokrajowcy nie wykazano przemocy
wobec cudzoziemców i stygmatyzacji. Stygmatyzacji i przemoc (werbalna oraz
fizyczna) są jedną z podstawowych barier utrudniających integrację cudzoziemców.
Proponowane jest uszczegółowienie zapisu zawartego w opisie grupy docelowej 7:
Obcokrajowcy w następujący sposób: „Ogólnie, wsparcie dla cudzoziemców
zamieszkujących województwo łódzkie powinno obejmować 4 podstawowe
wymiary: 1) budowanie spójności społecznej przez zmniejszanie barier integrujących
cudzoziemców z lokalnymi społecznościami, w tym przeciwdziałanie stygmatyzacji i
przemocy (…)”.
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Na schemacie obrazującym relacje między podstawowymi dokumentami
strategicznymi i planami oraz programami znajdującym się w części IX Strategii
(System wdrożeniowy oraz źródła finansowania) w sekcji dotyczącej planów i
programów pominięto Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 –
ważny dokument regulujący w perspektywie 5-letniej współpracę z 3. sektorem.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie jest dokumentem obowiązującym dla wszystkich jednostek
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto znacząca większość zadań
zlecanych do realizacji przez NGO, dotyczy polityki społecznej.

/

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Dodano postulowany zapis we wskazanym
fragmencie Strategii.

Wniosek przyjęty; dokonano
uzupełnienia treści Strategii

Uwzględniono Program współpracy samorządu
województwa łódzkiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 na
schemacie zgodnie z treścią wniosku.

