Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek w 2015 roku
(proszę podać nazwę DKDS-u)

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

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

11

1.2 miejsce spotkań DKDS-u

 siedziba urzędu
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne
jakie?): konkursy, imprezy, projekty, programy grantowe
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u: Budżet Partycypacyjna, Rada
Seniorów, Centra lokalne, Rewitalizacja, Konsultacje (Most Krasińskiego),
Przyszłość Kondratowicza, ZUSOK, Bazar Trocka, Zanieczyszczenia na Zaciszu
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 2015 r.

43



wg. stanu na 31 grudnia 2015 r.

43

2.3 udział przedstawiciela Urzędu dzielnicy w pracach DKDS-u

 tak
 nie
3. Regulamin DKDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu

 tak
 nie
4. Prezydium DKDS-u
11
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczna członków Prezydium

5

12

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

 tak
 nie

11

5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych: związana z kulturą, sportem, edukacją, sprawy
socjalne, sprawy seniorów, młodzieży, programy, projekty, konkursy, imprezy.
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

11

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

4

7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów

 tak
 nie

40

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów : projekty, oferty konkursowe, małe granty.

2

9. Współpraca DKDS-u z urzędem dzielnicy
9.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy

 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: otrzymuje się informacje z urzędu o imprezach,
spotkaniach, konsultacjach.
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć

 tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny.
9.3 wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z urzędem dzielnicy
 tak

 nie
jeżeli tak, to jakie: prośba o przepustki dla Zarządu DKDS na parkingi
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
10. Inne działania podejmowane przez DKDS (nie wymienione w ankiecie)
Współpraca z organizacjami, konsultacje.
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w DKDS-ie:
Lilianna Lach – przewodnicząca DKDS
Adres e-mail/ telefon : liliannalach@wp.pl
Data wypełnienia ankiety : 25.01.2016
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