Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 2016 roku
(proszę podać nazwę DKDS-u)

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

1. Spotkania DKDS-u
1.1.

liczba spotkań DKDS-u DZIESIĘĆ

1.2.

miejsce spotkań DKDS-u
 siedziba urzędu TAK
 siedziba organizacji
 WARSZTATY W URZĘDZIE DZIELNICY
 inne
jakie?):………………………………………………………………………

1.3.

główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u: Bal dla osób niepełnosprawnych,
opiniowanie propozycji projektów konkursowych, opiniowanie programu współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi, oddelegowywanie osób na komisje konkursowe, Spotkania
dotyczące efektywnej współpracy NGOsów, szkolenie dotyczące Wolontariatu, szkolenia
dotyczące fundraisingu, Pierwszy Ursynowski Dzień Wolontariusza, Budżet Partycypacyjny,
Rada Seniorów, integracja organizacji pozarządowych.
2. Skład DKDS-u
2.1.

średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniach

2.2.

liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:

2.3.



wg. stanu na 1 stycznia 2016 r.

64



wg. stanu na 31 grudnia 2016 r.

72

udział przedstawiciela Urzędu dzielnicy w pracach DKDS-u
 tak TAK
 nie

3. Regulamin DKDS-u
3.1.

obowiązywanie regulaminu
 tak TAK
 nie

4. Prezydium DKDS-u
4.1.

liczba spotkań Prezydium

4.2.

liczna członków Prezydium

5. Zespoły robocze

3
3

15

5.1.

działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
 tak
 nie NIE

5.2.

liczba spotkań zespołów roboczych

5.3.

tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………

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

8

7. Małe Granty
7.1.

zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert
małograntowych
 tak TAK
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak TAK
 nie

7.2.

liczba spotkań zespołu 1

8. Konsultowanie dokumentów
8.1.

konsultowanie dokumentów
 tak TAK
 nie

8.2.

liczba skonsultowanych dokumentów :5

8.3.

nazwy konsultowanych dokumentów
………………………………………………
Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami
pozarządowymi;
- propozycje realizacji zadań publicznych na rok 2017 r. proponowane przez
2

Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów;
- propozycje realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku oraz w zakresie pomocy społecznej
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku;
- propozycje realizacji zadań publicznych na rok 2017 w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
- propozycje realizacji zadań publicznych na rok 2017 w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.
9. Współpraca DKDS-u z urzędem dzielnicy
9.1.

przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak TAK
 nie

jeżeli tak, to jakie Zorganizowanie festiwalu wolontariatu i szkolenia
dotyczących fundraisingu i wolontariatu, Informator organizacji pozarządowych na
Ursynowie,
9.2.

wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak TAK
 nie

jeżeli tak, to jakie …: Akcja „1% zostaw na Ursynowie” oraz imprezy
okolicznościowe na terenie dzielnicy Ursynów, tj.: Dni Ursynowa, Piknik Rodzinny
na Wyścigach, wystawy w urzędzie dzielnicy Ursynów, Liczne Pikniki
okolicznościowe i uczestnictwo DKDS w nich, Informator nt organizacji zajmujących
się kulturą działających na Ursynowie, Informator nt organizacji zajmujących się
seniorami działających na Ursynowie;
9.3.

wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z urzędem dzielnicy
 tak
 nie NIE
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………

9.4.

sugestie dotyczące dalszej współpracy
……………………………………………..

10. Inne działania podejmowane przez DKDS (nie wymienione w ankiecie) ...………..
......................................................
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w DKDS-ie: Jacek Weiglprzewodniczący DKDS Ursynów
Adres e-mail/ telefon jacekweigl@gmail.com , tel 606 884 602
Data wypełnienia ankiety 2017 01 10
3

