Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS w 2016 roku
(proszę podać nazwę KDS-u)

działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę Biura)

1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u
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1.2 miejsce spotkań KDS-u
X siedziba Biura
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne (jakie?): biura Urzędu m.st. Warszawy
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u
 sprawy organizacji skupionych w KDS
 informacje o pracach WRDPP
 powołanie Centrum Redukcji Szkód
 wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia
 „Deklaracja Warszawska”
Skład KDS-u

9

1.4 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
1.5 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2016 r.
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wg. stanu na 31 grudnia 2016 r.
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1.6 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
X tak
 nie
2. Regulamin KDS-u
2.1 obowiązywanie regulaminu
X tak
 nie
3. Prezydium KDS-u
3.1 liczba spotkań Prezydium
3.2 liczna członków Prezydium

4. Zespoły robocze
4.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
 tak
X nie
4.2 liczba spotkań zespołów roboczych
4.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
5. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
5.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
BPiPS przy którym działa KDS realizuje zadania wieloletnie (2015 – 2017)
 tak
X nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
 tak
X nie
5.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
6. Małe Granty
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
X tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
X tak
 nie
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6.2 liczba spotkań zespołu
7. Konsultowanie dokumentów
7.1 konsultowanie dokumentów
X tak
 nie
7.2 liczba skonsultowanych dokumentów
7.3 nazwy konsultowanych dokumentów
8. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
8.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
X tak
 nie

jeżeli tak, to jakie
 program współpracy
 konkurs S3KTOR
 WRDPP
 przygotowanie sesji warszawskiej z udziałem wiceprezydenta m.st.
Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego na XXIII Konferencji
„Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”
 przygotowanie materiałów, wystąpień oraz tez na konferencję
Urban Drug Policies Conference Warsaw z udziałem wiceprezydenta
m.st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego
 współtworzenie przez KDS wspólnie z BPiPS um. st. Warszawy,
koncepcji Centrum Redukcji Szkód w Warszawie
 inicjatywa i współtworzenie przez KDS wspólnie z CKS um. st.
Warszawy, treści „zapisu antydyskryminacyjnego”
8.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
X tak
 nie
jeżeli tak, to jakie FDS, działania animacyjne ma rzecz m.st. Warszawy
8.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą


tak

X nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
8.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
9. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione w ankiecie)


praca nad przygotowaniem i wdrożeniem „zapisu antydyskryminacyjnego”



prezentacja raportu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych



spotkanie przedstawicieli KDS w Ministerstwie Zdrowia dotyczące
doprowadzenie do zmian w prawie - ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ws. leczenia substytucyjnego



stanowisko KDS wobec możliwości ograniczenia świadczeń dla
dotychczasowych i nowo zgłaszających się pacjentów żyjących z HIV,
realizowanych przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.



udział KDS w przygotowaniu konferencji „Urban Drug Policies Conference
Warsaw”. oraz współudział w wypracowaniu „Deklaracji Warszawskiej”, tj.
rekomendacji europejskich miast z Urban Drug Policies



udział członków KDS w 59. sesji Komisji ds. Środków Odurzających ONZ w
Wiedniu



udział członków KDS w Sesji Specjalnej Zgromadzenia Generalnego ONZ w
Nowym Jorku, podczas których prezentowano „Deklarację Warszawską”

METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w KDS-ie
Tomasz Harasimowicz przewodniczący KDS
Adres e-mail/ telefon

th@therapia.pl,

Data wypełnienia ankiety 31 stycznia 2016 roku

