Protokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z dnia 15 października 2019 roku o godz. 17:30
Miejsce spotkania: Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 26, ul. Błękitna 32
1. Przywitanie
2. Kolej na Wawer- relacja uczestników
Organizacje biorące udział w/w inicjatywie przedstawiły swoje spostrzeżenia:
a) p. Milena Bajer organizowała i się kontaktowała sprawnie.
b) Było słabiej niż rok temu. WCKi się wystawiły a NGOsy były porozrzucane pomiędzy
nimi.
c) Brak info ze sceny, że są obecne NGOsy.
d) Nie było zbyt dużego wsparcia ze strony dzielnicy .
e) Brak atrakcji ze strony NGO tez nie zachęcało uczestników do odwiedzin stoisk
Jeśli w przyszłości będzie taka inicjatywa to powinien być wydzielony obszar i należy
promować to ze sceny
3. Informator społeczny
Można zorganizować taką publikację ale problemem jest wydruk i dystrybucja. Bardzo
potrzebne jest info na stronie dzielnicy, zakładki ze sportem, MAL-ami etc. Obecnie
funkcjonuje strona DziałaMy Wawer ale wiele osób ja krytykuje bo jest nieczytelna,,malo
atrakcyjna „czysta tekstówka” i nie wiadomo dla kogo. Ale godne pochwały było
zorganizowanie śniadania biznesowego.
4. Cel i sens istnienia DKDS_Wawer
Przedyskutowaliśmy potrzebę istnienia Komisji, głosy były za dalszym funkcjonowaniem z
takich powodów jak:
a) Jest sens się spotykać w celu dialogu gdzie organizacje rozmawiają co robimy co się dzieje.
b) Możemy wskazywać potrzeby mieszkańców jako NGO-sy i jako ich przedstawiciel e.
c) Jeśli pojawi się problem, to jesteśmy w pogotowiu.
d) możliwość zgłaszania pomysłów, opinii etc.
Jak się rozwijać? Członkowie wskazali na takie problemy:
a) Poprawienie sposobu komunikowania przez urząd planów wobec NGO
b) Ustalanie miejsce i daty następnego spotkania pod koniec każdego spotkania .
Zgodzono się , że mogą to być różne miejsca : od Marysina do Międzylesia, przy torach
tak żeby było tam łatwo dojechać.
c) Uznano, że posiedzenia będą zwoływane w środę lub w czwartek
d) Zgłaszać terminy jak najszybciej na stronę komisji
https://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-wdzielnicy-wawer
e) Miejsce na stronie WWW urzedu

f) Dodatkowa osoba w prezydium. Wybrany został Andrzej Tomaszczyk
g) Weryfikacja członków DKDS
5. Konkursy na 2020
Wymieniliśmy się informacjami z poprzednich konkursów oraz czego można się spodziewać w
2020 roku.
6. Termin kolejnego spotkania
Ustaliliśmy termin na 7.11.2019 godz. 17:30 w Urząd dzielnicy Wawer, sala nr 115; ul.
Żegańska 1, 04-713 Warszawa.
Przyjrzymy się projektom konkursów ogłoszonych przez dzielnicę na 2020 rok oraz będziemy
chcieli porozmawiać o dniach wolontariatu planowanych na początek grudnia 2019r.

