Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Ochota w 2016 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

10

1.2 miejsce spotkań DKDS-u
x siedziba urzędu
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 inne
jakie?):………………………………………………………………………
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u:
- zmiany w Regulaminie pracy DKDS Ochota, m.in. rola i zadania DKDS oraz
wprowadzenie ograniczeń w głosowaniu dla organizacji nieuczestniczących
w pracach DKDS,
- konsultacje projektów uchwał konkursowych,
- ewaluacja pracy DKDS Ochota,
- niewystarczająca integracja wewnątrz DKDS,
- budżet partycypacyjny i konsultacje społeczne,
- cele na 2016 rok.
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 2016 r.

41



wg. stanu na 31 grudnia 2016 r.

54

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

18

4. Prezydium DKDS-u
1
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczna członków Prezydium

5

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

6

5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych – opiniowanie konkursów
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
x tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
x tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych

8

7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
x tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
x tak
 nie

3

7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
 tak

2

x nie
8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów ………………………………………………
9. Współpraca DKDS-u z urzędem dzielnicy
9.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
x tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: Potrzeba częstszych i lepiej ukierunkowanych
kontaktów z władzami dzielnicy oraz szefami wydziałów w Urzędzie.
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
x nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z urzędem dzielnicy
x tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: Nieuwzględnienie prośby o zwiększenie budżetu
konkursu.
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
10. Inne działania podejmowane przez DKDS (nie wymienione w ankiecie) ...………..
Uczestnictwo przedstawiciela DKDS w pracach Rady Seniorów Dzielnicy Ochota.
……………………………………………………………………………………………….
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w DKDS-ie
Marek b. Chodaczyński - przewodniczący
Adres e-mail/ telefon chodaczynski@o2.pl, tel. 606 447 322
Data wypełnienia ankiety 24.01.2017r.
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