KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I HIV/AIDS

Warszawa dn. 12 listopada 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I HIV/AIDS
w dniu 12 listopada 2014 roku
W dniu 12 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds.
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 organizacji, oraz przedstawicielka Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Pani Agnieszka Dobija - Nowak
W trakcie spotkania:













Uczestnicy omówili bieżącą sytuację w organizacjach.
W nawiązaniu do postanowień z ostatniej KDS, związanych z faktem, że z 26
pierwotnie zadeklarowanych podmiotowych członków KDS na obradach
pojawia się w praktyce jedynie od 6 do 11 osób, prowadzący spotkanie
poinformował, że zweryfikował dane, informacje i deklaracje, kontaktując się
telefonicznie z reprezentantami organizacji. Z obecnych do tej pory formalnie
26 organizacji, pozostało 16 których członkowie deklarują chęć uczestniczenia
w pracach KDS.
Przedstawicielka Fundacji ‘Inspiratornia” oraz prowadzący spotkanie KDS
podnieśli temat coraz powszechniej występujących uzależnień behawioralnych,
i zaproponowali by włączyć tę problematykę w obszar dyskusji organizacji
pozarządowych zajmujących się uzależnieniem od narkotyków, oraz zmienić
nazwę KDS do spraw przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS na KDS do
spraw przeciwdziałania uzależnieniom i HIV/AIDS. Przedstawicielka BPiPS
odpowiedziała jednak, że obecnie m.st. Warszawa nie ma środków finansowych
na realizowanie działań z tego obszaru; nie ma o nich także mowy w
stosownych dokumentach regulujących kwestie finansowania działań.
Członkowie KDS zadecydowali o tym ile czasu będzie trwał okres naboru
wniosków konkursowych od dnia ogłoszenia konkursu. W wypadku konkursów
z obszaru narkomanii i HIV/AIDS, okres 21 dni przedłużono do 28 dni.
Przedstawicielka BPiPS poprosiła KDS o wyznaczenie 2 reprezentantów
organizacji pozarządowych, którzy będą uczestniczyć w pracach Komisji
konkursowej oceniającej wnioski z ramienia NGO,sów.
W odpowiedzi na pytanie przedstawicieli organizacji w KDS dotyczące
składanej oferty i obligatoryjnego określenia daty, którą związany jest oferent
gdy składa wniosek o dofinansowanie w konkursie grantowym, przedstawicielka
BPiPS zaleciła datę 30 marca 2015 roku.
Termin następnego spotkania ustalono na 17 grudnia 2014 roku, godz.14:30.
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