PROTOKÓŁ Z OBRAD DKDS URSYNÓW W DNIU 27 CZERWCA 2016 ROKU
Porządek obrad:
1. Kierunki pracy DKDS Ursynów- w jakim punkcie jesteśmy?
2. Ogłoszenie o naborze do szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych po
nowelizacji ustawy
3. Sprawy różne, wniesione
Na prośbę przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Ursynów spotkanie rozpoczęło się od omówienia projektu w sprawie ogłoszenia
II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
w rodzinie oraz pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów w 2016 roku.
Po zreferowaniu tematu odbyła się dyskusja, podczas której zadano pytania
dotyczące:
- oceny formy powierzenia zadań zlecanych;
- podmiotów współpracujących;
- kryterium doświadczenia podmiotu aplikującego o dotację
W odpowiedzi udzielono informacji, iż forma powierzenia jest akceptowana przez
organizacje pozarządowe- nie wpłynęły do urzędu uwagi negatywne. Ponadto
doprecyzowano, iż podmioty współpracujące przy realizacji zadania powinny być
lokalne. Dodano też, iż kryterium doświadczenia nie będzie jedynym przy ocenie
możliwości wykonania zadania i oceny oferty aplikacyjnej.
Zgłoszono uwagę, iż powinno się wspierać ZHP i ZHR, szczególnie w dostępie do
miejsc w szkołach, w których można by organizować zbiórki, gdyż działalność drużyn
harcerskich wspomaga działania antyalkoholowe. Działania te mają charakter
międzywydziałowy, gdyż szkoły podlegają Wydziałowi Oświaty, a programy
profilaktyczne przeciwdziałające alkoholizmowi realizowane są w zakresie w/w
konkursów przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. DKDS Ursynów może w
razie potrzeby zgłosić do Wydziału Oświaty prośbę o uwrażliwienie szkół na
otwartość wobec potrzeb lokalowych harcerzy na organizację nie tylko zbiórek, ale
też na realizację programów wychowawczych organizowanych podczas biwaku
wymagającego noclegu, np. zdobywanie chusty, krzyża harcerskiego, czy
określonych regulaminem sprawności. Prośba o rekomendację wydziałów
dzielnicowych dla dyrekcji szkół do udzielania zgody na takie działania programowe
w szkołach Ursynowskich i nie tylko.

Dyskusję zakończono stwierdzeniem, że DKDS Ursynów nie zgłasza zastrzeżeń do
treści projektu ogłoszenia.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów poprosił o dwoje
przedstawicieli do komisji oceniającej oferty konkursowe.
Zgłosiły się dwie osoby, tj. pani Julia Krzywańska ze Stowarzyszenia Projekt
Ursynów oraz pani Roma Łojewska ze Stowarzyszenia Społeczników Ariadna. DKDS
Ursynów wskazał dwie osoby do komisji w/w.
Pani Julia Krzywańska przedstawiła swoją osobę członkom DKDS.
Ad. 1
Panie Ewa Wiśniewska i Roma Łojewska poinformowały zebranych, że posiedzenie
zostało zwołane z ich inicjatywy ponieważ czuły się zobowiązane do dopilnowania
terminów i obowiązków wynikających z regulaminu.
2/3 prezydium DKDS uważa, że przewodniczący nie wywiązuje się należycie ze
swoich obowiązków. Brak posiedzeń prezydium oraz koordynacji pomiędzy
członkami prezydium powoduje złe funkcjonowanie komisji.
Ponieważ pan przewodniczący był nieobecny i dopiero w dniu posiedzenia
wystosował list o swojej nieobecności, ustalono, że we wrześniu zostanie poproszony
o wyjaśnienia, ewentualnie propozycje dotyczące usprawnienia pracy komisji.
W trakcie rozmów ustalono, że trzeba działać dalej, pomimo wakacji- rozwinąć i
przekuć w realne działania- rozpoczętą pracę nad „Dniem Wolontariatu” na
Ursynowie.
Ustalono, iż w dniu 8 lipca 2016 r. spotka się zespół koordynujący tę sprawę, który
dopilnuje powstania karty do Informatora o ursynowskich ngo’s i działaniach
społecznych w dzielnicy realizowanych w różnych formułach oraz stworzy projekt
imprezy do konsultacji, następnie akceptacji przez potencjalnych realizatorów.
Pani Anna Żelazowska Kosiorek zaprezentowała przykładowe publikacje, informatory
i wskazała pola, na których mogłaby pomóc w organizacji pracy. Włączy się w prace
zespołu.
Wszystkie ustalenia, prośby i uwagi będą niezwłocznie przesłane pocztą
elektroniczną do członków DKDS.
Spotkanie odbędzie się w sali 136 w Ratuszu, w godz. 9-13
Ad. 2
Pani Łojewska przedstawiła ogłoszenie o naborze do szkolenia z zakresu ochrony
danych osobowych po nowelizacji ustawy, które będzie organizowane przez KDS ds.
Pomocy Najuboższym po 12 września br.
Zebrała listę chętnych. Osoby potencjalnie zainteresowane szkoleniem proszone są
o kontakt z p. Łojewską, ewentualnie uczestnicy mogą też przesłać pytania

tematyczne, które szczególnie je interesują, (aby można je było przesłać osobom
prowadzącym szkolenie z odpowiednim wyprzedzeniem). Pani Łojewska poprosiła o
zadawanie pytań drogą elektroniczna na jej adres, ( dostępny na stronie DKDS).
Ad. 3
-Ustalono terminy spotkań DKDS Ursynów do końca roku 2016, tj. 19 IX, 10 X, 14 XI,
12 XII. Pierwszy termin zmienił się z powodów organizacyjnych. Być może będą
konieczne dodatkowe spotkania robocze dotyczące Dnia Wolontariusza.
-Pani Iwona Janowska przedstawiła informację o planowanych dużych imprezach
po wakacjach, w które mogą włączyć się też organizacje pozarządowe, ( Ursynowski
Dzień na Wyścigach- 4 IX, Piknik Europejski- 10 lub 11 IX, inne), jak tez zamiarze
publikacji przez kolejnych 8 tygodni w gazecie lokalnej informacji o organizacjach
pozarządowych. Obecne na posiedzeniu organizacje w liczbie 8 zgłosiły swoją chęć
udziału w akcji i otrzymają do wypełnienia druk przygotowany przez Wydział
Promocji.
- Pani Ewa Wiśniewska poprosiła pana Krzysztofa Bendkowskiego o pomoc w
rozsyłaniu wiadomości do członków DKDS. Lista sporzadzona w ub. roku przez p.
Bendkowskiego będzie uzupełniona o adresy e’mailowe nowych osób, które prześlą
p. Janowska i p. Wiśniewska. Pan Krzysztof Bendkowski zgodził się pomóc.
Zebrani podkreślili, że dzięki panu Bendkowskiemu DKDS Ursynów jest na
facebooku. Wszystkie wydarzenia można tam ogłaszać. Potrzebne są też
„polubienia”.
Na tym obrady zakończono.
Protokół sporządziła Ewa Wiśniewska. Uwagi do protokołu można zgłosić przez trzy
kolejne dni od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie zostanie on opublikowany
na stronie Urzędu Miasta i Dzielnicy.

