Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w 2014 roku
(proszę podać nazwę DKDS-u)

działającej przy Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę dzielnicy)

1. Spotkania DKDS-u
1.1 liczba spotkań DKDS-u

8

1.2 miejsce spotkań DKDS-u
 siedziba urzędu
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 inne jakie?):
………………………………………………………………………
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u .
- konsultacje uchwał konkursowych i innych dokumentów,
- delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowych,
- ewaluacja pracy DKDS Ochota,
- wynagradzanie pracy przedstawicieli DKDS w komisjach konkursowych,
- zwolnienie z opłat za użytkowanie lokali organizacji realizujących zadania publiczne
zlecone przez m.st. Warszawę,
- bieżące wydarzenia w dzielnicy Ochota.
2. Skład DKDS-u
2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniach
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:
•

wg. stanu na 1 stycznia 2014 r.

37

•

wg. stanu na 31 grudnia 2014 r.

37

2.3 udział przedstawiciela Urzędu dzielnicy w pracach DKDS-u
 tak
 nie
3. Regulamin DKDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
 tak
 nie

15

4. Prezydium DKDS-u

5

4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczba członków Prezydium

8

5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
 tak
 nie

1

5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych – zespół ds. ewaluacji DKDS Dzielnicy Ochota
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-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

3

Uwaga: Powyższa liczba nie obejmuje konsultacji wynikających z §32 ust. 2
Programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami
pozarządowymi.
7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie
7.2 liczba spotkań zespołów

10

Uwaga: Powyższa liczba uwzględnia również konsultacje elektroniczne.
8. Konsultowanie dokumentów

8.1 konsultowanie dokumentów
 tak
 nie

2

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów:
- projekt „Harmonogramu realizacji działań dla dzielnicy Ochota wynikających
z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016”;
- projekt „Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w dzielnicy Ochota
w 2014r.”
9. Współpraca DKDS-u z urzędem dzielnicy
9.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: przedstawienie propozycji wspólnego wykonania
diagnozy potrzeb społeczności lokalnej - Dzielnica Ochota w obszarach edukacji,
kultury, sportu oraz spraw społecznych i zdrowia
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z urzędem dzielnicy
 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy: wspólne opracowanie koszyka zadań
wynikających z zadań JST oraz potrzeb widzianych przez pryzmat
działalności NGO na terenie Dzielnicy Ochota i opracowywanie konkursów
zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami beneficjentów.
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w DKDS-ie
Krzysztof Rusiniak - przewodniczący
Adres e-mail/ telefon dkdsochota@gmail.com / 607 382 640
Data wypełnienia ankiety 27.01.2015 r.

