Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających w 2017 roku
działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u
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1.2 miejsce spotkań KDS-u
 siedziba biura
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne
(jakie?):……………………………………………………………………
…
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u: opiniowanie ogłoszeń
konkursowych, dyskusje nad wnioskami z procesu „Miasto w dialogu”, wybory do
Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, konsultacja Programu Współpracy m.st.
Warszawy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, mobilizacja członków
KDS, szukanie nowych chętnych do działania w KDS organizacji, propozycja
wspólnego spotkania KDSów działających przy CKS – informacja na temat
budżetu CKS na realizację zadań publicznych przez NGO w 2018 r.
2. Skład KDS-u
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2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2017 r.

21



wg. stanu na 31 grudnia 2017 r.
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2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
 tak
 nie
3. Regulamin KDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
 tak
 nie
4. Prezydium KDS-u
4.1 liczba spotkań Prezydium

4.2 liczba członków Prezydium
4.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,
 tak
 nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….
Zgodnie z regulaminem pracami KDS kieruje przewodnicząca, wspierana przez
wiceprzewodniczącą. Odpowiednio Monika Chrzczonowicz, Joanna Krasnodębska
5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
 tak
 nie
5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
 tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
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7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie
7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów

 tak
 nie
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8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów
projekt Programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

9. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie wspólne spotkanie KDSów działających przy CKS
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy- Współpraca bardzo dobra, pomocne jest
wstępne ustalenie tematyki spotkań – planu pracy tak jak to wstępnie zrobił KDS
w 2017 r. Obecnie (2018 r. ) plan pracy zgodnie z nowym Programem
Współpracy na 2018 rok jest obowiązkiem.
10. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione wyżej) ...……….....
Odbyło się wspólne spotkanie KDSów działających przy CKS, propozycja zainicjowana
przez kds. ds. organizacji wspierających. W czasie spotkania przekazana została
informacja na temat budżetu CKS na realizację zadań publicznych przez NGO w 2018 r.
KDS ds. organizacji wspierających prócz spotkań pracuje również on-line zwłaszcza przy
konsultowaniu ogłoszeń konkursowych. W 2017 roku również w taki sposób były
wypracowywane uwagi do Programu Współpracy na 2018 r.
W związku z wyborami do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego KDS
ds. organizacji wspierających wskazał kandydatkę – Monikę Chrzczonowicz. Została ona
wybrana do WRP IV kadencji.
Członkinie KDS uczestniczyły w posiedzeniu komisji w sprawie „samochodów dla
NGO”.

11. Liczba przesłanych sprawozdań z posiedzeń KDS-u do publikacji na stronie
Miasta
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METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie/ stanowisko w KDS-ie
Monika Chrzczonowicz - przewodnicząca
Adres e-mail/ telefon mona@klon.org.pl
Data wypełnienia sprawozdania 31.01.18

