Protokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z dnia 10 stycznia 2019 roku o godz. 17:30
Miejsce spotkania: Urząd Dzielnicy Wawer, sala konferencyjna.
1. Przywitanie i rundka zapoznawcza
W spotkaniu brali udział dotychczasowi uczestnicy spotkań stad pominięta runda
„zapoznawcza”. Nowym członkiem było Stowarzyszenie Ananon, z Pragi Południe
które przedstawiło dokładniej swój zakres działania. Oferta skierowana do rodzin
alkoholików. Pracują na programie „12 kroków”. Istnieją od około 80 lat na świecie w
Polsce od 40. Sami się finansują z datków i sprzedaży fachowej literatury. Pani Kalina
Eibl. Prezes zarządu Fundacja Architektów seniorów 50+, która przedstawiła ofertę
organizowania występów dla seniorów w nowych i funkcjonujących Kulturotekach.
2. Aktualizacja organizacji
Do 31.01.2019 r. organizacje wyślę do przewodniczącego mailowe potwierdzenie
dalszego udziału w pracach Komisji w 2019 roku. Uwaga B. Mróz: z racji tego że
maila wysłałem dopiero 3 lutego termin przesuwamy do 18 lutego.
3. SCWO i wspomaganie DKDSów
Po krótce omówiliśmy sprawę zakończenia dotychczasowego wsparcia ze strony
SCWO, wg. informacji pana Michała Zagrodzkiego dalej będą pomagać ale w innej
formie.
Obecnie CKS bierze na siebie wsparcie, jeśli potrzebne np. moderator spotkania.
4. Przedstawiciel DKDS w radzie seniorów
W odpowiedzi na pismo przewodniczącej Wawerskiej Rady Seniorów ws. braku
przedstawiciela Komisji w Radzie p. Katarzyna Zdzieborska zaproponowała
kandydaturę p. Andrzeja Tomaszczyka.
Został wybrany przez aklamację.
5. Oferty i komisje konkursowe a DKDS
Przedstawienie członków DKDS w poszczególnych komisjach.
Rozmowa o małych grantach, na jakich zasadach działają.
Postulat obniżenia wieku szkoleń dla dzieci do przedszkola, urząd dzielnicy się
przychylił. Ilość treningów, przedszkolaki nie dadzą rady 2xtygodniu po 1,5h / dla
młodych 1xtydzieńx1h
Wyniki konkursów powinny być dostępne od drugiej połowy lutego.
Po rekomendacji komisji raczej nie powinno być zmiany decyzji na szczeblu
decyzyjnym.

6. Podsumowanie 2018
Opracowaliśmy rzeczony dokumentu, zostanie wysłany do członków komisji jeśli by
mieli jakieś uwagi. W kilku miejscach wymagane jest uszczegółowienie przez pana
Michała Zagrodzkiego np. ilość posiedzeń komisji ds. małych grantów.
7. Plan pracy na 2019 r.
Opracowaliśmy wstępnie rzeczny plan. Zostanie on przesłanych członkom DKDS i na
kolejnym spotkaniu uchwalony w ostatecznym kształcie.
Kilka organizacji wyraziło chęć wzięcia udziału jako „sekcja NGO” na dzielnicowych
imprezach takich jak Urzecze.
8. Inne tematy
Krótkie omówienie stanu Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) pojawiających się w
dzielnicy. Obecnie istnieją:
• WCK filia Aleksandrów przy ul. Samorządowej 10
• filia biblioteki w Miedzeszynie przy ul. Agrestowej 1
• MAL przy ul Łasaka 46 w osiedlu Las,
• Harcówka w szkole przy ul. Alpejskiej 16.
Planowane jest otwarcie kolejnych w kulturotekach w Radość i Falenicy.
Porozmawialiśmy także nt. rozwoju dzielnicy, większość z nas stwierdziła że nie
całkiem idzie to w dobrym kierunku. Koncepcje rozbudowy wysokościowej w Wawrze
powodują, że dzielnica traci swój dotychczasowy „letniskowy” charakter i może
zamienić się w koleją „sypialnię” Warszawy, z chaotyczną zabudową, bez dostępu do
infrastruktury publicznej.
9.
•
•
•
•

Przewodniczący wyśle maila do członków DKDS zawierającego:
Zarys planu pracy na 2019
Zarys podsumowania pracy DKDS w roku 2018
Niniejszy protokół
Prośbę o potwierdzenie się w pracach DKDS na 2019r.

10. Kolejne spotkanie.
Ustaliliśmy termin na 14.03.2019 od godziny 17:30, korzystając z zaproszenia Pani
Anny Zając odbędzie się w siedzibie Chaty z Pomysłami przy ul. VI Poprzecznej 23
Zależy nam żeby były już wybrane oferty w konkursach ogłoszonych przez dzielnicę
Wawer na 2019 rok.
Planujemy także zaprosić burmistrza dzielnicy Wawer
Jak już było powyżej wspomniane chcemy także dopracować Plan pracy DKDS na
2019 rok.
Postaramy się wyłonić naszego przedstawiciela do Forum Komisji Dialogu
Społecznego.
11. Na tym obrady zakończono.

