KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I HIV/AIDS

Warszawa dn. 17 grudnia 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I HIV/AIDS
w dniu 17 grudnia 2014 roku
W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds.
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 organizacji, oraz przedstawicielka Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Pani Agnieszka Dobija - Nowak
W trakcie spotkania:















Uczestnicy omówili bieżącą sytuację w organizacjach.
Przedstawicielka BPiPS poinformowała, że posiedzenie komisji konkursowej
oceniającej oferty złożone przez organizacje w ramach konkursów ogłoszonych
przez m.st. Warszawę na lata 2015 – 2017 odbędzie się 9 stycznia 2015 roku,
konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia 2015 a koszty będzie można
liczyć od dnia podpisania umowy.
KDS zaproponował kandydatki do komisji konkursowej.
Uczestnicy spotkania omówili niejasności dotyczące udostępniania dokumentów
i „danych wrażliwych” pojawiające się przy kontroli przeprowadzanej przez BPiPS,
zadań realizowanych przez organizacje.
Przedstawicielka BPiPS podtrzymała deklarację zapewnienia przez budżet
m.st. Warszawy środków finansowych na „małe granty”.
Przedstawicielka BPiPS potwierdziła brak środków w budżecie m.st. Warszawy
na konkursy jednoroczne.
Przedstawiciele organizacji w KDS zasygnalizowali brak korekty środków
finansowych na działania w obszarze HIV/AIDS mimo niekorzystnych trendów
zwiększającej się liczby osób z pozytywnymi wynikami testów.
Uczestnicy KDS zastanawiali się kto powinien być płatnikiem programów
HIV/Aids na kolejne lata, m.st. Warszawa czy Ministerstwo Zdrowia.
Uczestnicy spotkania rekomendowali działania wobec uzależnień
behawioralnych w prognozowaniu i zabezpieczeniu budżetowym oraz polityce
społecznej i programie współpracy m.st. Warszawy.
Przedstawicielka BPiPS poinformowała, że od lutego 2015 roku podejmie pracę
nad programem przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania HIV/AIDS
na lata kolejne oraz liczy na współpracę organizacji w definiowaniu założeń i
opracowywaniu programu.
Przedstawiciel Zjednoczenia na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w
Tęczy” zapoznał członków KDS z działaniami na rzecz seniorów.
Termin następnego spotkania ustalono na 21 stycznia 2015 roku, godz. 12:00.
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