Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w 2013 roku
(proszę podać nazwę DKDS-u)

działającej przy Urzędzie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
(proszę podać nazwę dzielnicy)

1. Spotkania DKDS-u
1.1 liczba spotkań DKDS-u

10

1.2 miejsce spotkań DKDS-u
siedziba urzędu
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 inne
jakie?):………………………………………………………………………
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u ...................................……….
konsultacje tematów otwartych konkursów ofert; sprawy dot. seniorów;
praca Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego; wymagania sprawozdawcze
Urzędu mst. Warszawy
2. Skład DKDS-u
2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniach
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2013 r.

30



wg. stanu na 31 grudnia 2013 r.

37

2.3 udział przedstawiciela Urzędu dzielnicy w pracach DKDS-u
tak
 nie
3. Regulamin DKDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
 tak
 nie
4. Prezydium DKDS-u
7
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczna członków Prezydium

8

18

5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
 tak
nie
5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
tak
 nie

16 (22 oferty)

7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
tak
 nie

3

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów: projekt harmonogramu realizacji zadań
wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2012-2016; projekt
harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy
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Ochota w 2013 roku, projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2013
roku z organizacjami pzoarządowymi
9. Współpraca DKDS-u z urzędem dzielnicy
9.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z urzędem dzielnicy
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w DKDS-ie Krzysztof Rusiniak
Przewodniczący
Adres e-mail/ telefon dkdsochota@gmail.com / 607 382 640
Data wypełnienia ankiety 22.01.2014
Informacje dodatkowe:
Przedstawiciele DKDS Ochota brali udział w Komisjach Miejskich oraz w Zespole ds.
Budżetu Partycypacyjnego.
Udało się utrzymać dużą frekwencję oraz wzbudzić aktywność przedstawicieli Organizacji
Pozarządowych na spotkaniach DKDS Ochota w 2013 roku.
W spotkaniach uczestniczyli również pracownicy różnych Wydziałów Dzielnicy Ochota.
Nie udało się obronić cięć w budżecie w obszarze działań NGO.
Mało owocne okazały się konsultacje ogłoszeń konkursowych – uwagi zgłaszane przez
DKDS nie zostały uwzględnione .
Krzysztof Rusiniak
Przewodniczący DKDS Ochota
Warszawa, 22.01.2014 r.
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