KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA

PROGRAM DLA POZNANIA

Tomasz Lewandowski, kandydat na Prezydenta Miasta Poznania i kandydaci na radnych
Miasta Poznania z Komitetu Wyborczego Wyborców LEWICA przedstawiają Program dla
Poznania „LEWICA BUDUJE”.
Nasz program powstał w wyniku konsultacji i wsłuchiwania się w głosy mieszkańców.
Przekonani, że Poznań może rozwijać się szybciej, że można godzić jego globalne zadania z
interesem poszczególnych mieszkańców proponujemy wspólne budowanie nowoczesnego,
sprawiedliwego społecznie i równościowego miasta obywatelskiego.
I.

DEMOKRATYCZNE MIASTO

Poznań powinien być miastem obywatelskim, w którym władza uwzględnia opinię mieszkańców,
organizacje społeczne i samorządy osiedlowe realnie współgospodarzą, a system konsultacji daje
podstawy do rozwiniętej partycypacji obywatelskiej. Samorząd miasta powinien śmielej
wykorzystywać różne formy demokracji deliberatywnej, która sprzyja decentralizacji, aktywności
obywatelskiej i jawności. By zrealizować te zasady Tomasz Lewandowski i Komitet Wyborczy
Wyborców Lewica deklarują:
1. Wprowadzenie obligatoryjnego opiniowanie przez rady osiedli wszelkich uchwał Rady
Miasta dotyczących danego osiedla, także w sprawach dotąd pomijanych (np. sprawy
szkół średnich);
2. Stworzenie możliwości wnioskowania przez rady osiedli o przeprowadzenie
dodatkowych konsultacji projektów nieobjętych obligatoryjnymi konsultacjami;

3. Uprawnienie Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów do składania
inicjatyw

uchwałodawczych

oraz

do

dysponowanie

budżetem

na

swoje

funkcjonowanie;
4. Wprowadzenie Karty Jawnego Urzędu - materiały informacyjne o prowadzonych przez
administrację postępowaniach, zawierające informacje o sprawie, oraz etapie
postępowania, będą dostępne na stronie urzędu oraz w wydziale obsługi klienta;
5. Rozwój poznańskiego budżetu obywatelskiego, tak by obejmował obowiązkową,
publiczną dyskusję o stanie finansów miasta i prowadził do wspólnego z mieszkańcami
decydowania o miejskich priorytetach i inwestycjach, poprzez dyskusję i głosowanie
konsultacyjne

nad

fragmentami

budżetu

uchwalanego

przez

Radę

Miasta;

Odwoływanie się przy rozstrzyganiu konfliktów miejskich i niektórych kontrowersji
związanych z prawem miejscowym do paneli obywatelskich (sądów) obywatelskich
złożonych z reprezentatywnych grup mieszkańców;
6. Respektowanie w działaniu samorządowym zasady Europejskiej Karty Równości Kobiet
i Mężczyzn;
7. Partnerskie traktowanie przez Prezydenta Rady Miasta,

udział w jej obradach i

aktywne uczestnictwo w ważnych debatach samorządowych.
II.

GODZIWE PŁACE

Wiele grup zawodowych jest bardzo nisko opłacanych. W mijającej kadencji udało się podnieść
płace w miejskich instytucjach w niewystarczającym stopniu i zakresie. Dotyczy to w większości
sfeminizowanych grup zawodowych – pomocy społecznej, kultury, administracji i obsługi oświaty.
Płace te należy po prostu podnieść do przyzwoitego poziomu. Kierując się hasłem: „mniej drogich
inwestycji w budynki, więcej w ludzi i ich potrzeby”

i w przekonaniu, że nie ma godności i

poczucia równości przy tak drastycznych różnicach w zarobkach mieszkańców, Tomasz
Lewandowski, kandydat na Prezydenta Miasta Poznania i Komitet Wyborczy Wyborców Lewica
deklarują podjęcie następujących zadań:
1. podwyższenie wynagrodzeń osób najmniej zarabiających, dla których miasto jest
pracodawcą,
2. wprowadzenie wzorcowego modelu zatrudnienia i płacy w miejskich jednostkach
organizacyjnych,
3. zaproponowanie przedsiębiorcom z Poznania wdrożenie w ich firmach Karty Wartości
Miejskich, która będzie przewidywała stosowanie godziwych stawek wynagrodzenia, czy

korzystanie z usług podmiotów ekonomii społecznej; stosowanie reguł Karty będzie
premiowane dodatkowymi punktami przy udzielaniu zamówień publicznych,
4. przyznawanie co roku tytułu Poznańskiej Jakości Zatrudnienia, dedykowanego
pracodawcom, którzy dbają o potrzeby pracowników,
5. przestrzeganie obowiązku stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach
publicznych,
6. wzięcie przez samorząd miejski odpowiedzialności za koszty życia w mieście,
przygotowywanie rocznych raportów o kosztach podstawowych usług komunalnych w
Poznaniu i gminach ościennych, które będą stanowiły nieodłączny element polityki miasta
wobec podmiotów świadczących te usługi.
III.

DOSTĘPNE MIESZKANIA

Nie ma poczucia równości i bezpieczeństwa socjalnego bez dostępnych cenowo mieszkań. W
Poznaniu upór lewicy zabiegającej o zmianę podejścia samorządu do wsparcia mieszkaniowego
przyniósł sukces. Stworzyliśmy już system mieszkaniowy i przygotowaliśmy szeroki front
inwestycyjny. Teraz chcemy zadania te kontynuować. Dlatego Komitet Wyborczy Wyborców
Lewica i Tomasz Lewandowski, kandydat na Prezydenta Miasta Poznania deklarują zdecydowane
działania mające na celu:
1.

stworzenie oferty mieszkaniowej dla wszystkich grup społecznych od mieszkań

socjalnych ze wsparciem treningowym, przez lokale socjalne, komunalne, tbs-owskie, w
ofercie najmu z dojściem do własności czy w ramach podnajmu z miejskiego biura najmu,
2.

budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej Kobylepole-Sowice, położonej na północ od

Szczepankowa,

dzielnicy z dużą ilością terenów rekreacyjnych i zieleni, a przede

wszystkim zróżnicowaną strukturą domów, od komercyjnych deweloperskich, przez
komunalne, do indywidualnych, jednorodzinnych na obrzeżach, z uwzględnieniem
pełnego wachlarza usług komunalnych,
3.

przygotowanie planistyczne i koncepcyjne dzielnicy Strzeszyn Północny, z

wcześniejszymi inwestycjami komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi,
4.

remonty mieszkań i kamienic miejskich by poprawić jakość zamieszkania lokatorów,

5.

system grantów na remonty mieszkań seniorów i tworzenie seniorskich mieszkań

wspólnych, a także preferencje w uzyskiwaniu mieszkań komunalnych dla seniorów
zwalniających duże mieszkania,

6.

doskonalenie zasad przydziału lokali z puli miejskiej tak by trafiały one do

najbardziej potrzebujących, których nie stać na samodzielne wynajęcie lokalu na rynku
czy zakup mieszkania,
7.

uruchamianie programów socjalnych lokali wspólnych, w tym ze wsparciem

treningowym, jako etap pośredni przed wskazaniem samodzielnego lokalu m.in. dla osób
opuszczających różne formy pieczy zastępczej, ośrodki dla bezdomnych, samotnych
matek dotkniętych przemocą w rodzinie czy osób z różnymi dysfunkcjami psychicznymi,
8.

wczesne interweniowanie w przypadku zadłużenia czynszowego, które już po braku

drugiej wpłaty spowoduje kontakt z lokatorem celem ustalenia źródła problemu i
wspólnego poszukania jego rozwiązania m.in. przez zamianę mieszkania czy zaoferowanie
pracy na rzecz wynajmującego,
9.

pomoc lokatorom w przypadkach ich nękania; tworzenie systemów wsparcia

prawnego dla nękanych lokatorów obejmującego porady prawne i zastępstwo procesowe
przed organami i sądami,
10. program seniorzy młodym, świadczenie przez młode osoby poszukujące mieszkania
usług społecznych na rzecz seniorów.

IV.

EDUKACJA

Powszechna i bezpłatna edukacja jest powinnością państwa i samorządu. Poznańska lewica
podejmuje zadanie pełnej realizacji tej zasady przełamując praktyki uzależnienia jakości opieki
i kształcenia od zamożności rodziców. Tomasz Lewandowski i Komitet Wyborczy Wyborców
Lewica deklarują:
1.

Docelowo wprowadzenie bonu żłobkowego dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia

pozwalającego opłacać żłobek lub faktycznych opiekunów dziecka. Do czasu znalezienia
odpowiednich rozwiązań prawnych i pozyskania środków zewnętrznych utrzymanie
wsparcia dla żłobków respektujących miejskie normy opieki i odpłatności.
2.

Zniesienie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

3.

Właściwą opiekę socjalną i zdrowotną w szkole, utworzenie gabinetów

pielęgniarskich, stomatologicznych, etatów psychologów i logopedów. Bezpłatne posiłki
dla każdego ucznia.
4.

Doprowadzenie do jednozmianowości i liczebności klas nie większej niż 25 dzieci.

5.

Wprowadzenie w szkołach tylu dodatkowych zajęć, ile potrzeba, by rodzice nie

ponosili dodatkowych kosztów na korepetycje.
6.

Szkołę darmową nie tylko na „papierze”, w której zapewnienie przyborów szkolnych,

papieru, i innych materiałów na lekcje będzie należało do organu prowadzącego.
7.

W 2019 r. kiedy do szkół średnich w związku z reforma oświaty przyjdzie podwójna

liczba chętnych wyrównanie szansy na dobrą edukację przez tworzenie dodatkowych klas
w budynkach byłych gimnazjów, a jeśli zajdzie potrzeba także filii liceów i techników.
8. Wspieranie nowych typów szkół, odpowiadających na szczególne potrzeby edukacyjne
czy społeczne, takich jak licea terapeutyczne, otwieranie nowych klas zawodowych i
nowych profili w korelacji ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy i
zapotrzebowaniem na dany zawód.
9. Poszerzenie oferty świetlic socjoterapeutycznych, aby dzieci i młodzież ze specjalnymi
potrzebami miały do nich dostęp jak najbliżej miejsca zamieszkania, rozwinięcie idei
Centrów Inicjatyw Młodzieżowych oraz Pozaszkolnych Centrów Rekreacji oraz świetlic
międzypokoleniowych.
10. Prowadzenie programu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży,
zapobieganie dyskryminacji, a także wprowadzenie lekcji edukacji

prawnej oraz

edukacji seksualnej.
11. Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych po upływie każdej
kadencji.
12. Wprowadzenie w ramach nauki pływania mozliwości zdawania egzaminu na kartę
pływacką, a w ramach zajęć z przepisów ruchu drogowego egzaminu na kartę
rowerową.
13. Podniesienie

wysokości

dodatków

motywacyjnych

i

funkcyjnych

oraz

płac

pracowników oświaty.
14. Budowę lub rozbudowę szkół i przedszkoli na terenach szybko rozwijających się, jak
Naramowice czy Strzeszyn.
V.

KULTURA

Poznań jest ważnym ośrodkiem kultury w Polsce, a potencjał środowisk artystycznych jest
porównywalny z innymi miastami metropolitalnymi. A jednak mimo znacznego zwiększenia
nakładów Poznań ciągle goni innych. Jest lepiej, lecz nadal zaskakująco skromnie. W Krakowie na
wydatki bieżące kultury przeznacza się 218 mln zł t.j. 4,86 % ich wydatków bieżących – w
Poznaniu 108 mln tj. 3,45%. W Krakowie na domy kultury, kluby i centra kulturalne, w tym na 42

kluby kultury na osiedlach – wydaje się 32 mln, w Poznaniu 12 mln, na CK Zamek i DK Stokrotka.
Kraków jest większy, ale przecież nie trzy razy.
Jesteśmy rozsądni, nie mówimy, że nasze wydatki na kulturę mają być większe niż w oszczędnym
Krakowie, mówimy: w oszczędnym Poznaniu chcemy wydawać na kulturę tyle samo,
proporcjonalnie do wielkości miasta, co w innych metropoliach Polski.
Co więcej nawet w samym Poznaniu instytucje kultury prowadzone przez samorząd wojewódzki
mają się finansowo lepiej (np. średnia zarobków jest w nich większa o 500 zł od płac w instytucjach
miejskich).
LEWICA kierując się zasadą powszechnego dostępu do kultury, znaczenia wolności wypowiedzi
artystycznej dla pobudzania postaw twórczych, docenienia jej roli dla rozwoju miasta proponuje
program samorządowy dla kultury, deklarujemy:
1. Skokowe przejście finansowania kultury na poziom proporcjonalny do Krakowa i
Wrocławia, czyli do 4% wydatków bieżących. Oznacza to szansę na zatrzymanie w
Poznaniu wybitnych twórców oraz realizację szerokiego programu zwiększenia
dostępności kultury dla mieszkańców.
2. Utworzenie sieci 20 klubów kultury administrowanych przez 3 centra kultury (Olimpia,
Dom Tramwajarza, Nowomiejskie centrum kultury) z wykorzystaniem lokalnych inicjatyw:
Radojewo, Fabianowo, Podolany, Świerczewo, Śródka, Świt itp.), a poprzez to
dowartościowanie miejsc peryferyjnych,
3. Podniesienie płac pracowników miejskich instytucji kultury do poziomu porównywalnych
instytucji w Poznaniu.
4. Wspieranie rozwoju sieci bibliotecznej i jej unowocześnienie, uznajemy bowiem filie
biblioteki Raczyńskich za główny element sieci ośrodków aktywności kulturalnej.
5. Wspomaganie spółdzielczych domów kultury poprzez wydzielony konkurs grantów.
6. Pobudzenie aktywności kulturalnej środowiska studenckiego poprzez rozwój
wolontariatu i staży w instytucjach kultury oraz wydzielony konkurs grantów dla
środowiska akademickiego.
7. Rozszerzenie programu ochrony zabytków zwłaszcza secesyjnych kamienic.
8. Poparcie konsultowanego właśnie Miejskiego Programu Kultury, uznając jego priorytety za
właściwy kierunek działania władzy samorządowej partnersko podchodzącej do
aktywności mieszkańców.
9. Zwiększenie wsparcia dla rozwoju twórczości artystycznej poprzez odpowiedni system
stażowy, stypendialny i rezydencyjny,
10. Rozszerzenie programu Lokale dla kultury, prowadzonego we współpracy z Zarządem
Komunalnych Zasobów Lokalowych,

11. Promocję działalności artystycznej lokalnych twórców na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej,
12. Wprowadzenie Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej,
13. Szerszą współpracę instytucji miejskich z organizacjami pozarządowymi, tak by mogły one
rozsądnie i długofalowo planować swoje działania.
14. Wprowadzenie stypendiów dla animatorów kultury,
15. Wsparcie

rozpoczętych

miejskich

inwestycji

kulturalnych

(Muzeum

Powstania

Wielkopolskiego, Teatr Muzyczny, Olimpia).
16. Wdrożenie w życie postulatów Samorządowej Karty dla Kultury opracowanej przez
środowisko animatorów i animatorek kultury w trakcie Niekongresu Kultury
17. Stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego, wielokanałowego, czytelnego i dostępnego
systemu informacji o ofercie kulturalnej, w tym dostosowanie komunikacji do potrzeb
obcokrajowców i mniejszości mieszkających w Poznaniu.
18. Stworzenie czytelnych narzędzi współpracy NGO z instytucjami w obszarze delegowania
zadań, korzystania z zasobów instytucji oraz wspólnych działań programowych i ewaluacji
wydatkowania środków publicznych
19. Rozwinięcie programu rezydencji artystów w Poznaniu.
20. Realizacja ze środków publicznych badan potrzeb i sposobów uczestnictwa w kulturze
przez publiczność w Poznaniu na szeroka skale by lepiej kształtować ofertę.
21. Stworzenie mapy instytucji, inicjatyw i zasobów kultury w mieście.
VI.

SPORT

Poznańska lewica doceniając znaczenie sportu dla tworzenia atmosfery sprzyjającej aktywności
ruchowej, a także promocji miasta stawia jednak na pierwszym miejscu sport powszechny. W
przekonaniu, że ma on zasadnicze znaczenie dla poziomu zdrowotności mieszkańców chce
zmniejszać finansowe i organizacyjne ograniczenia dostępności do treningów, sal, basenów i
siłowni. Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Tomasz Lewandowski, kandydat na Prezydenta
Miasta Poznania deklarują w związku z tym podjęcie nastepujących zadań:
1. zwiększenie dofinansowania przez miasto młodzieżowych centrów sportu,
2. przejęcie do budżetu miasta finansowania programów trenera osiedlowego

i

senioralnego; rozbudowa tych programów,
3. budowę Dzielnicowych Centrów Sportu by obiekty sportowe były możliwie blisko osiedli
mieszkaniowych,

4. poszerzenie Akcji Zima i Lato w mieście, zwłaszcza w części rekreacyjno-sportowej,
5. prowadzenie nauki pływania w klasach 1-3 z egzaminem na kartę pływacką po zakończeniu
szkolenia,
6. organizowanie lub współorganizowanie masowych imprez sportowych,
7. wspieranie sportu młodzieżowego poprzez rozbudowanie systemu stypendialnego,
nagrody i patronaty honorowe,
8. przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu sportu kobiecego przez związki sportowe

i

sponsorów, miejskie wsparcie np. piłki nożnej kobiet,
9. zapewnienie równego dostępu do miejskiej infrastruktury sportowej dla wyróżniających
się klubów,
10. kontynuowanie inwestycji sportowych miasta (m.in. hala lekkoatletyczna, baseny, remont
Areny),
11. utworzenie internatu dla szkół mistrzostwa sportowego.
VII. ZIELONE I CZYSTE MIASTO
Naszym podstawowym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, umożliwiająca im
funkcjonowanie w środowisku o istotnych walorach przyrodniczych. Na te walory składają się
czyste powietrze, zadbane parki i skwery, czyste ulice i chodniki, oczyszczone cieki i zbiorniki
wodne, sprawnie odbierane i ekologicznie przetwarzane odpady, ograniczony hałas miejski.
Uznając stan środowiska za jeden z najważniejszych warunków zdrowia mieszkańców
opowiadamy się za zdecydowanymi działaniami poprawiającymi życie w mieście. Poznań
potrzebuje zielonej ofensywy. Tomasz Lewandowski i Komitet Wyborczy Wyborców Lewica
deklarują:
1. Przywrócenie miastu opinii najbardziej czystego w Polsce poprzez podwojenie
częstotliwości sprzątania ulic, placów i innych terenów publicznych, a także zdecydowane
egzekwowanie obowiązków innych podmiotów odpowiedzialnych za czystość miejsc
publicznych.
2. Opracowanie zasad ochrony zieleni i drzew przy inwestycjach miejskich, zakładającej
konieczne jej powiązanie z tworzeniem skwerów, trawników, wysp kwiatowych, itp.
3. Przyjęcie programu przeciwdziałania smogowi zakładającego wykorzystanie nowych
możliwości kontrolowania jakości powietrza oraz wspomaganie finansowe inwestycji
mieszkańców zmieniających źródła ogrzewania domów, wyeliminowanie pieców
węglowych z wszystkich komunalnych obiektów i ich termomodernizacja, wspomaganie

najsłabszych ekonomicznie mieszkańców przy opłatach za media energetyczne.
Współdziałanie ze społeczną koalicją Bye Bye Smog.
4. Zwiększenie efektywności działań antysmogowych poprzez dwa razy większe niż dzisiaj
nakłady na wsparcie mieszkańców, także z Poznańskiego Funduszu Antysmogowego
pochodzącego z dobrowolnych składek osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji.
5. Skokowe zadrzewienie miasta poprzez nasadzenia rekompensujące wycinki, urządzanie
nowych parków i lasów. Zwiększenie liczby drzew o co najmniej 25 tysięcy.
6. Wspomaganie rodzinnych ogrodów działkowych przez miejskie granty i ochronę terenów
na nie przeznaczonych.
7. Podmiotowe traktowanie zwierząt w instytucjach prowadzonych przez władze
samorządowe (w schronisku dla zwierząt, ogrodzie zoologicznym, palmiarni) oraz w ramach
lokalnego prawa dotyczącego zasad trzymania zwierząt przez ludzi. Wsparcie i ochronę
zwierząt wolnożyjących poprzez programy sterylizacji, dokarmiania, zapewniania miejsc
schronienia zimą, zbudowanie nowego schroniska dla zwierząt.
8. Korzystanie w większym niż dotychczas stopniu z inteligentnych systemów zarządzania
energią elektryczną i cieplną w budynkach miejskich, a także zwiększenie produkcji energii
elektrycznej i cieplnej w instalacjach miejskich (oczyszczalnia ścieków, zakład
zagospodarowania odpadów, spalarnia), zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, m.in. poprzez panele słoneczne na dachach szkół.
9. Stworzenie miejskiego programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu.
10. Budowę osłon akustycznych w miejscach o największych przekroczeniach norm hałasu.
11. Realizację programu ochrony wód (modernizacja systemu kanalizacji w centrum miasta,
poprawa czystości wód rzek i jezior, biologiczna odnowa strumieni i stawów miejskich),
wprowadzenie program retencji wód opadowych, opartym na ich magazynowaniu i budowie
otwartych obiektów, służącym rewitalizacji zieleni miejskiej.
12. Szeroką edukację ekologiczną obejmująca akcje mające na celu uświadomienie znaczenia
przyrody dla zdrowia ludzi, w tym edukację na temat szkodliwości spalania odpadów w
paleniskach domowych, stworzenie przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w parkach i na
terenach chronionych.
VIII. SENIORKI I SENIORZY
Chcemy by Poznań był miastem godnej starości, które docenia potencjał ludzi starszych,
dostosowuje swoje struktury do zmian demograficznych i daje szansę aktywnego życia seniorom.
Nie godzimy się z tym by Poznań miał pięć razy mniej placówek dla osób starszych niż Łódź.

Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Tomasz Lewandowski, kandydat na Prezydenta Miasta
deklarują podjęcie następujących zadań:
1. Podwojenie liczby dziennych domów pomocy społecznej i klubów seniora. Utworzenie 500
nowych miejsc w dziennych DPS i Klubach.
2. Rozszerzenie domowej opieki nad osobami samotnymi, zwiększenie liczby opiekunek i
opiekunów oraz wprowadzenie usług specjalistycznych.
3. Finansowe wsparcie remontów dostosowujących mieszkania do wymagań wynikających z
potrzeb osób w wieku starszym.
4. Stworzenie miejsc pobytu dla schorowanych i niesamodzielnych seniorów w ramach
ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych z zaburzeniami, mieszkających z członkami
własnej rodziny, które są osobami pracującymi i nie mogą zapewnić tym starszym osobom
całodziennej opieki.
5. Wprowadzenie nowoczesnego programu teleopieki (podopieczny otrzymuje telefon i
opaskę na rękę, która pozwala na wezwanie pomocy za pomocą dwóch przycisków).
6. Miejski program szczepień skierowany do osób starszych, finansowany z budżetu miasta.
7. Utworzenie Centrum Opieki Senioralnej (m.in. rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej i
geriatrycznej).
8. Wsparcie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych przeznaczonych dla ludzi starszych, takich jak
np. Uniwersytet III wieku.
9. Wprowadzenie do programów miejskich instytucji kultury przedsięwzięć aktywizujących
twórczość artystyczną seniorów.
10. Zachęcenie szkół do organizowania projektów wspólnie ze stowarzyszeniami seniorskimi.
11. Współdziałanie z Miejską Radą Seniorów i organizacjami społecznymi działającymi w tym
obszarze. Zapewnienie dofinansowania ich projektów oraz wsparcie organizacyjne i
lokalowe.
IX. OPIEKUŃCZE MIASTO
Lewica buduje opiekuńczy Poznań, w którym pomagamy sobie wzajemnie. Naszemu miastu
potrzeba świeżego spojrzenia na opiekę społeczną, ochronę zdrowia i systemowych rozwiązań
opieki nad osobami zależnymi, seniorami, niepełnosprawnymi. Jako wspólnota miejska mamy
moralny obowiązek walczyć z dyskryminacją i nierównościami. Komitet Wyborczy Wyborców
Lewica i Tomasz Lewandowski, kandydat na Prezydenta Miasta deklarują podjęcie następujących
zadań:

W zakresie zdrowia i pomocy społecznej
1. Poprawienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i badań diagnostycznych
poprzez wsparcie dla budowy Oddziału Ratunkowego na Grunwaldzie, poszukiwanie
uzgodnionych społecznie rozwiązań dla budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala
Klinicznego i uruchomienie oddziału rehabilitacji kardiologicznej w szpitalu im. Józefa
Strusia.
2. Stworzenie nowoczesnego centrum geriatrycznego z oddziałem hospicyjnym i
oddziałem opiekuńczo-leczniczym dla samotnych osób, którzy po pobycie szpitalnym
nie mogą być samotni w domu, aż do momentu ewidentnej poprawy zdrowia, poprzez
dokończenie inwestycji w ramach Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług
Medycznych.
3. Kontynuowanie i rozwijanie programu in vitro, przeznaczenie na jego realizację
dodatkowych środków.
4. Finansowanie przez miasto programów profilaktyki zdrowotnej dla kobiet i
całodobowych dyżurów ginekologicznych.
5. Rozszerzenie działalności profilaktycznej (szczególnie w zakresie chorób układu
krążenia, nowotworów złośliwych, chorób układu oddechowego, uzależnień, a także
cukrzycy i osteoporozy).
6. Kontynuowanie akcji profilaktycznej w zakresie stomatologii dziecięcej i szczepień
ochronnych, przywrócenie szkolnych gabinetów stomatologicznych i pielęgniarskich.
7. Współdziałanie samorządu miejskiego z organizacjami wspomagającymi chorych i ich
rodziny. Zwiększenie kwot przeznaczonych na dotowanie organizacji społecznych
działających na tym polu, w tym środków na wsparcie rodzin osób uzależnionych.
8. Rozwijanie pomocy dla osób chorych przebywających w domu poprzez jej specjalizację
i podniesienie stawek dla opiekunek i opiekunów.
9. Budowa domów pomocy społecznej spełniających standardy europejskie.
10. Tworzenie

środowiskowych

domów

samopomocy

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi.
11. Wspieranie rodzinnych domów dziecka poprzez przeznaczanie na nie stosownych lokali
i środków finansowych.
12. Uruchomienie domu pomocy społecznej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera.
W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

1. Doprowadzenie do przyjęcia przez Poznań, śladem innych otwartych europejskich miast,
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym.
2. Uruchomienie miejskiego punktu pomocy osobom, które doświadczyły przemocy
seksualnej
oferującego wsparcie psychologiczne, medyczne i prawne.
3. Stworzenie miejskiego punktu kompleksowego wsparcia dla osób, które doświadczyły
przemocy seksualnej: medycznego, psychologicznego, prawnego i proceduralnego.
4. Stworzenie hostelu dla osób LGBT, które straciły mieszkanie ze względu na
nietolerancję.
5. Uruchomienie bezpłatnej pomocy prawnej (także w języku ukraińskim) dla
cudzoziemców przebywających w Poznaniu.
W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
1. Zapewnienie

opieka

wytchnieniowej:

Udostępnienie

usługi

darmowej

opieki

wytchnieniowej, czyli krótkiego pobytu osób z niepełnosprawnością pod opieką
wykwalifikowanej kadry.
Pozwoli to opiekunom i rodzicom tych osób odpocząć od całodobowej opieki.
2. Stworzenie efektywnej oferty asystentów osób z niepełnosprawnościami, którzy
wspieraliby je w zakresie usług opiekuńczych, poruszania się po mieście i szerokiej gamy
innych potrzeb.
3. Zapewnienie opieki po odejściu opiekuna poprzez utworzenie wyspecjalizowanych,
małych, lokalnych domów opieki o rodzinnym charakterze dla osób zależnych, których
opiekunowie zmarli lub nie mogą już sprawować opieki.
4. Poprawienie dostępności komunikacji publicznej, głównie dzięki wymianie całego taboru
tramwajowego na niskopodłogowy. Inwentaryzacja infrastruktury miejskiej pod kątem
dostępności i stopniowa jej poprawa.
5. Budowanie efektywnego systemu ekonomii społecznej i pracy chronionej, który
umożliwi osobom z niepełnosprawnością skuteczne i bezpieczne przejście ścieżki przez
warsztaty terapii zajęciowej i formy pracy wspomaganej/chronionej aż do spółdzielni
socjalnych.
6. Wprowadzenie do szkół edukacji nt. niepełnosprawności i interakcji z osobami
z niepełnosprawnościami (np. w ramach jednej z tzw. “godzin wychowawczych”).

7. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w jednostkach miejskich i osiągnięcie co
najmniej ich 6% udziału wśród pracowników.
8. Zwiększenie liczby ośrodków terapii i warsztatów terapii zajęciowej by stały się one
powszechne dla osób z niepełnosprawnościami.
X. KOMUNIKACJA
Żywiołowy rozwój miasta i aglomeracji w ostatnich dwóch dekadach w połączeniu z
bezprecedensowym wzrostem pojazdów i mobilności mieszkańców spowodował, iż
największym wyzwaniem stojącym przed władzami miasta jest odpowiednie zaplanowanie i
zainwestowanie w transport publiczny i indywidualny w mieście i w aglomeracji. Będziemy
dążyć do harmonii w transporcie w taki sposób, aby każdy miał prawo do bezpiecznej,
szybkiej, sprawnej i punktualnej komunikacji. Chcemy zarządzać transportem z preferencją
dla komunikacji zbiorowej. Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Tomasz Lewandowski,
kandydat na Prezydenta Miasta Poznania deklarują podjęcie następujących zadań:
W zakresie komunikacji tramwajowej:
1.

budowa tramwaju na Naramowice . W kolejnych etapach także do Garbar i na

Umultowo
2.

budowa do 2023 r. linii tramwajowych już zaprojektowanych: w ul. Unii Lubelskiej, w

ul.
Ratajczaka, na osiedle Kopernika, na osiedle Dębina,
3.

przygotowanie dokumentacji i finansowania dla linii tramwajowych do tzw. Bramy

Zachodniej i dworca Poznań – Wola, na Główną, w ul. Grochowskiej i Szpitalnej, w ul.
Szelągowskiej, Linia tramwajowa na Kampus Uniwersytecki na Morasku, na lotnisko
Ławica,
W zakresie komunikacji autobusowej:
1.

poprawa dostępności komunikacyjnej, aby każdy mieszkaniec miasta miał nie dalej

niż 500 m do przystanku komunikacji miejskiej,
2.

wprowadzenie mikrolinii autobusowych dowożących pasażerów z peryferyjnych

części
osiedli do węzła przesiadkowego, w pierwszej kolejności linie powinny zostać
wprowadzone linie na następujących osiedlach: osiedle Kwiatowe wzdłuż ulicy
Szarotkowej, północne Junikowo, ulica Ptasia, osiedle Lotników Wielkopolskich, północne
Krzyżowniki i Smochowice, wschodnie Podolany, rejon ul. Omańkowskiej, wschodnie
Umultowo, rejon ulicy Dolnej, wschodnie Naramowice, rejon ulicy Karpiej, zachodni

Antoninek, rejon ulicy Majakowskiego, osiedle Przemysła, północne Michałowo,
Świerczewo, ulica Kołłątaja,
3.

rozbudowa centrów przesiadkowych autobus + tramwaj + kolej,

4.

uwzględnienie nowych linii i przystanków autobusowych podczas projektowania

Wolnych Torów i Nowych Jeżyc
W zakresie komunikacji rowerowej i pieszej:
1.

kontynuacja budowy ścieżek dla rowerzystów, przebudowa lokalnych dróg tak, by

zapewnić bezpieczny dojazd rowerem do szkół,
2.

remont chodników z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

3.

analiza dotychczasowych rozwiązań w konfliktowych punktach przecinania się tras

samochodowych, rowerowych i pieszych.
4.

wprowadzenie „przysiadaków” – mebli miejskich, pozwalających przysiąść i

odpocząć.
5.

Rozbudowa ścieżek rowerowych zgodnie z programem rowerowym uchwalonym

przez Radę Miasta

