PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA DKDS URSYNÓW W DNIU 23 STYCZNIA 2017 R.
- zebrani wg listy obecności, w tym 14 osób reprezentujących organizacje pozarządowe
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie sprawozdania z działalności DKDS za 2016 rok
Wybory nowego Prezydium DKDS w 2017 roku
Omówienie organizacji integracyjnego balu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością c.d.
Sprawy różne, wniesione

Ad 1
Zebrani zostali zapoznani przez przewodniczącego DKDS ze sprawozdaniem z działalności za 2016 rok.
Nikt nie wniósł uwag do sprawozdania.
Ad 2
W wyniku głosowania Przewodniczącą DKDS została pani Elżbieta Kamińska z Fundacji Rodzice Szkole.
Na jej zastępcę wybrano panią Dorotę Annę Milke z Ra i Do Fundacji Międzynarodowe Centrum
Wspierania Młodzieży i Dorosłych. Sekretarzem Komisji w roku bieżącym została pani Kinga Szozda z
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”.
Ad 3
Doprecyzowano zadania poszczególnych osób w zakresie organizacji balu dla osób ze znaczną
niepełnosprawnością. Nowością będzie uhonorowanie wolontariuszy dyplomem z logo 40-lecia
Ursynowa. Ważne jest, aby do Ewy Wiśniewskiej trafiły jak najszybciej wszystkie nazwiska
wolontariuszy lub nazwy placówek zaangażowanych w pomoc. Podkreślono, aby te dane przysłały
drogą e’mailową organizacje, które delegują lub pozyskują wolontariuszy do pomocy podczas balu.
Lista wolontariuszy zostanie przesłana do Urzędu Dzielnicy Ursynów po 1 tygodniu od zakończenia
balu.
Ad 4
Dyskutowano w sprawie przyszłych domów kultury- na tzw. Zielonym i Wysokim Ursynowie. Jedna
z inwestycji rozpoczyna się, druga placówka będzie już rozpoczynała działalność. Zwrócono uwagę, iż
wskazane było by, aby placówki te były dostępne dla działań organizacji pozarządowych, a niektóre
ich działania programowe mogły być prowadzone przez ngo’s, zgodnie z kompetencjami. Jednym
z warunków konkursowych na dyrektorów placówek powinna być koncepcja współpracy z
organizacjami pozarządowymi. W tej sprawie zostanie wystosowane pismo do p. Roberta Kempy
Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Następnie odbyło się przedstawienie nowej w DKDS Ursynów organizacji, tj. Centrum Wolontariatu
przez prezesa-pana Dariusza Piotrowskiego. Organizacja ta działa w Warszawie od wielu lat, chce też
działać na Ursynowie. Prezes organizacji przedstawił różne pomysły i doświadczenia, m.in. serwis
skojarzeniowy.
Na tym obrady zakończono.
Protokołowała Ewa Wiśniewska

