Od: John Abraham Godson <biuro@johngodson.pl>
Data: 10 października 2015 17:00
Temat: Re: Odpowiedź na kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl została wyświetlona
Do: Anna Konczewska <anna.konczewska@art61.pl>
DW: "kandydaci@art61.pl" <kandydaci@art61.pl>, Anna Ścisłowska <anna.scislowska@art61.pl>

Kandydując w 2011r, przedstawiłem 5 priorytetów i mogę powiedzieć z całą
odpowiedzialnością, że dotrzymałem słowa.
1.

Polityka społeczna i rodzinna

·
Powołałem Fundację Partnerstwo dla Łodzi (www.dlalodzi.org), która działa aby
zmniejszyć obszary biedy w Łodzi - szczególnie wśród dzieci.
· W ciągu tych 4 lat przyznaliśmy łącznie 42 stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin,
o łącznej wartości 100.800 PLN. W 2011 roku, wraz z żoną przyznawaliśmy po 3 stypendia.
W 2014 zachęciliśmy kilku znajomych i przedsiębiorców, wtedy to pula rocznych stypendiów
zwiększyła się do 10. W tym roku przyznano 26 stypendiów i mamy nadzieję podwoić je w
przyszłym roku. Dotychczas łącznie przyznaliśmy 113 stypendiów o łącznej wartości 271.200
PLN. Jest to ogromne wsparcie dla tych dzieci aby móc rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
2.

Rozwój Łodzi i regionu

· Zainicjowałem powstanie Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, który to stał się platformą
współdziałania na rzecz naszego miasta i regionu.
· Wspierałem inicjatywy miasta i samorządu województwa na szczeblu centralnym
· Walczyłem o S14, która pomimo obietnic Premier Ewa Kopacz podczas wyborów
samorządowych, nie została wpisana na listę inwestycji priorytetowych.
· Muszę zaznaczyć w tym miejscu, iż nie udało mi się zrealizować wszystkich moich
zamierzeń z powodów politycznych.
3.

Promowanie współpracy między Polską i Afryką

·

Inicjowałem powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki w Sejmie

·

Poprzez nasze działania powstał projekt Rządu „Go Africa”

·
Inicjowałem
organizację
Afrykańskiej POLANDAFRICA

w

Łodzi

Kongresu

współpracy

Polsko-

·
Organizowałem 3 edycje Dnia Polsko-Afrykańskiego w Sejmie - największego
wydarzenie w Sejmie (około 600 uczestników)
·
Organizowałem 2 edycje Polsko-Afrykańskiego Forum Ekonomicznego w Sejmie (500
uczestników z 30 krajów)
·
Organizowałem kilka misji gospodarczych z Polski do Afryki (na przykład: do Nigerii,
Rwandy, Kenii, Kongo)
·

Organizowałem kilka misji gospodarczych z Afryki do Polski

·
Wymierny wynik wyżej opisanych działań to : wzrost wymiany handlowej z krajami
afrykańskimi: 37 proc. - o tyle wzrósł eksport polskich towarów do Afryki w latach 2012-2014
, zaś 4,47 mld dolarów to suma wymiany handlowej między Polską a Afryką w ciągu 11
miesięcy 2014 r. 90,98 proc. - największy wzrost jaki zanotowano w relacjach handlowych z

państwem afrykańskim, a dotyczy on Algierii. 47,05 proc. - o tyle proc. w 2014 r. wzrósł handel
między Polską a Nigerią. 44,25 proc. - wzrost odnotowany w relacjach z Zambią
4.

Promocja innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii

·
Jestem czynnym członkiem Sejmowej Komisji ds. Innowacyjności i Nowoczesnych
Technologii.
·
Inicjowałem i przewodniczyłem Sejmowej Stałej Podkomisji ds. Rozwoju Technologii
Internetowych
·

Czynnie działałem by powstał kolejne strefę bezpłatne dostęp do internetu w Polsce

·

Czynnie przeciwstawialiśmy się projektowi ACTA w Sejmie

5. Dostępność dla mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu problemów podczas dyżurów
poselskich.
·
Odbyłem około 500 dyżurów poselskich, w tym dyżury uliczne oraz u mieszkańców, nie
mogących do mnie przyjechać z powodu niepełnosprawności, wieku lub choroby.
·
Napisałem ponad 1100 interwencji poselskich, ponad 300 interpelacji, ponad 30
zapytań poselskich.
·
Otrzymałem ponad 20,000 listów, emaili i wiadomości - zawsze staraliśmy się na nie
odpowiedzieć.
·

Z radością informuję, że poziom skuteczności moich interwencji wynosi około 80%.
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