Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 2012 roku
działającej w Dzielnicy OCHOTA m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę Dzielnicy)

Lp.

proszę wpisać informacje lub zaznaczyć
właściwą opcję

rodzaj informacji dotyczących prac DKDS-u w 2012 roku

1.

liczba spotkań DKDS-u

10

2.

daty wszystkich spotkań DKDS-u

3.

miejsce spotkań DKDS-u

09 I, 14 II, 20 III, 24 IV, 12 VI, 26 VII, 06 IX, 16 X, 29 X,
27 XI
Urząd Dzielnicy
- na każdym spotkaniu kolejne trzy organizacje, które
realizowały w roku poprzednim projekty za pieniądze
dzielnicy ropbiły prezentacje tego co zrobiły
- Bilans Seniora
- tematy bieżące, zgłaszane przez organizacje
- sprawozdania z prac WRPP
- omawianie prac komisji oceniających projekty
- konsultacje tematów konkursowych
13 - 14

spotkania DKDS-u
główne tematy poruszane podczas spotkań
DKDS-u

4.

5.
6.
7.

skład DKDS-u

średnia liczba organizacji biorących udział
w pracach DKDS-u
liczba organizacji wchodzących w skład DKDS
wg stanu na 1 stycznia 2012 roku
liczba organizacji wchodzących w skład DKDS
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

8.

udział przedstawiciela Dzielnicy w pracach
DKDS-u

9. regulamin DKDS-u

obowiązywanie regulamin DKDS-u
1

22
Na każdym spotkaniu był przedstawiciel dzielnicy +
przedstawiciele wydziałów: oświaty, zdrowia i sprawa
społecznych, sportu
tak

10.

przyczyny nieprzyjęcia regulaminu DKDS-u
(jeśli nie został przyjęty)

11.
Prezydium DKDS-u
12.

liczba członków Prezydium
liczba spotkań

13.

działanie zespołów roboczych w DKDS-ie

14.

zespoły robocze

7 + przewodniczący
10
X tak
 nie
seniorzy

tematyka prac zespołów roboczych
liczba spotkań zespołów roboczych

15.

informacje dot. DKDS-u do zamieszczenia na
stronie www.ngo.um.warszawa.pl przesyłał

16.

X
X



członek Prezydium
urzędnik
ktoś inny (kto?) ………………..
nikt

17.

przyczyny nieprzesyłania informacji do
zamieszczenia na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl (jeśli nie były
przesyłane)

18.

korzystanie ze strony DKDS-u zamieszczonej
na stronie www.ngo.um.warszawa.pl

 tak
 nie

19.

zaproszenie DKDS-u do konsultowania
tematów i treści zadań konkursowych

X tak
 nie

20.

forma udostępnienia konsultowanego
ogłoszenia konkursowego

X za pomocą poczty elektronicznej
x w trakcie regularnego spotkania DKDS-u
x w trakcie zwołanego w tym celu spotkania DKDS-u

liczba skonsultowanych ogłoszeń
konkursowych

9

22.

rodzaje zgłoszonych uwag do konsultowanych
ogłoszeń konkursowych

Oczekiwanie na mniej szczegółowe formułowanie
warunków konkursów

23.

uwzględnienie przez Dzielnicę zgłoszonych

strona internetowa

otwarte konkursy ofert
na realizację zadań
21. publicznych

2

X tak

uwag do konsultowanych ogłoszeń
konkursowych

X nie

24.

przyczyny nieuwzględnienia przez Dzielnicę
zgłoszonych uwag do ogłoszeń konkursowych
(jeśli nie były uwzględnione)

Powoływanie się na wymogi , przepisy ogólne
(wydział zdrowia i spraw społecznych)

25.

przyczyny nieskonsultowania przez DKDS
ogłoszeń konkursowych (jeśli nie były
skonsultowane)

26.

wskazanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do komisji konkursowych
ds. opiniowania ofert

27.

przyczyny niewskazania przedstawicieli do
komisji konkursowych ds. opiniowania ofert
(jeśli nie zostali wskazani)

28.

uwzględnienie wskazanych przedstawicieli
w składzie komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert

29.

przyczyny nieuwzględnienia wskazanych
przedstawicieli w składzie komisji
konkursowych ds. opiniowania ofert (jeśli nie
zostali wskazani)

30.

wskazanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych do zespołów do oceny ofert
małograntowych

31. małe granty

przyczyny niewskazania przedstawicieli do
zespołów do oceny ofert małograntowych (jeśli
nie zostali wskazani)

32.

uwzględnienie wskazanych przedstawicieli
w składzie zespołów do oceny ofert
małograntowych
3

X tak
 nie

X tak
 nie

X tak
 nie

X tak
 nie

33.

przyczyny nieuwzględnienia wskazanych
przedstawicieli w składzie zespołów do oceny
ofert małograntowych (jeśli nie zostali
uwzględnieni)

34.

sporządzanie sprawozdania z każdego
spotkania DKDS-u

35.

przyczyny niesporządzania sprawozdań
ze spotkań DKDS-u (jeśli nie były
sporządzane)

X tak
 nie

sprawozdanie sporządza

 przedstawiciel organizacji
x urzędnik, członek prezydium
 inna osoba (jaka?)

37.

przesyłanie sprawozdań ze spotkań DKDS-u
do zamieszczenia na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl

X tak
 nie

38.

przyczyny nieprzesyłania sprawozdań
ze spotkań DKDS-u do zamieszczenia na
stronie www.ngo.um.warszawa.pl (jeśli nie
były przesyłane)

39.

przedstawienie do konsultacji dokumentów
przez m.st. Warszawę

 tak
X nie

forma udostępnienia konsultowanych
dokumentów








36.

sprawozdania ze spotkań
DKDS-u

40. konsultowanie
dokumentów

41.

liczba skonsultowanych dokumentów

42.

nazwy konsultowanych dokumentów

za pomocą poczty elektronicznej
w trakcie regularnego spotkania DKDS-u
w trakcie zwołanego w tym celu spotkania DKDS-u
strona internetowa www.ngo.um.warszawa.pl
spotkanie konsultacyjne
inna forma (jaka?) ……………..

NIE PAMIĘTAM TAKICH DOKUMENTÓW,
oprócz konsultacji na temat wyborów do WRPP
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43.

rodzaje zgłoszonych uwag do konsultowanych
dokumentów

44.

uwzględnienie zgłoszonych uwag do
konsultowanych dokumentów

45.

przyczyny nieuwzględnienia zgłoszonych uwag
do konsultowanych dokumentów (jeśli nie
zostały uwzględnione)

46.

przyczyny nieskonsultowania przez DKDS
dokumentów (jeśli nie zostały skonsultowane)

47. propozycje DKDS-u
dot. współpracy
z m.st. Warszawą
48.

 tak
 nie

przestawienie przez DKDS propozycji
własnych rozwiązań dot. współpracy
z m.st. Warszawą

X tak
 nie

rodzaje propozycji własnych rozwiązań
dot. współpracy z m.st. Warszawą

Budżet partycypacyjny

udostępnianie pomieszczeń należących do
m.st. Warszawy

X tak
 nie

inne formy współpracy
50. z m.st. Warszawą

wspólne realizowanie przedsięwzięć

X tak
 nie

51.

inne (jakie?)

………….

52. problemy we współpracy
DKDS-u
53. z m.st. Warszawą

wystąpienie problemów we współpracy
z m.st. Warszawą
rodzaj problemów we współpracy
z m.st. Warszawą (jeśli wystąpiły)

 tak
 nie

49.

54. sugestie dot. dalszej współpracy z m.st. Warszawą
55. dodatkowe uwagi
56.
57.

dane metryczkowe

data powstania DKDS-u

Kwiecień 2009 r.

imię i nazwisko oraz funkcja w DKDS-ie osoby
wypełniającej ankietę

Marek b.Chodaczyński – przewodniczący w latach 2009
- 2012
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58.

data wypełnienia ankiety

19 stycznia 2013 r.

6

