Protokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z dnia 21 lutego 2018 roku (środa) o godz. 17.00
Miejsce spotkania: WCK, ul. Żagańska 1.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele 11 organizacji oraz gość p. Anna Czyżewska z
Federacji MAZOWIA i jednocześnie Animatorka ds. KDS i DKDS.
Lista obecności w załączeniu.

I. Przewodnicząca powitała uczestników spotkania.
II. Zasady protokołowania posiedzeń. Dokument ma być prosty, niekiedy hasłowy. Ważne,
żeby został zapisany wynik dyskusji na temat omawianego punktu. Nazwiska dyskutantów
ważne przy zgłaszanych zagadnieniach, nowych tematach, w razie konieczności.
III. Osoby spoza DKDS mogą brać udział w spotkaniach co dodatkowo zostało potwierdzone w
regulaminie DKDS.
IV. Runda zapoznawcza uczestników posiedzenia, każdy przedstawił organizację którą
reprezentuje.
V. Propozycja dołączenie do prezydium ale na razie brak zainteresowanych.
VI. Pomysł na 100 lecie odzyskania niepodległości. Przewodnicząca prześle informacje o
możliwościach uzyskania środków innych niż z budżetu miasta. Propozycja wspólnego
prowadzenia gier obywatelskich na terenie dzielnicy. Po przekazaniu informacji organizacje
chętne do udziału w procesie, będą dalej działać w grupie roboczej.
VII. Przewodnicząca zaoferowała przesłanie informacji o konkursach, o których wie np. dla
cyklu spotkań o prawach obywatelskich i innych aktualnie rozpoczynających się projektach.
VIII. Dyskusja nt. planu działania DKDS w 2018 roku.
1. Stworzenie strefy NGO na imprezach dzielnicy, takich jak:
- Zielone Świątki na Urzeczu,
- Przejazd kolejki wąskotorowej,
- Wawerskie Święto Sportu.
2. Spotkania DKDS najrzadziej co 2 miesiące.

IX. Anna Czyżewska przedstawiła ofertę dla DKDS. Możliwe przeprowadzenie szkoleń i
kursów, jeśli będzie minimum 10 organizacji z Wawra, wtedy takie szkolenie będzie mogło
odbyć się na miejscu, w dzielnicy.
Przykładowe tematy:- Obsługa Witkac-a;- RODO;- planowanie indywidualnych działań
promocyjnych dla organizacji.
Inne formy wsparcia dla organizacji to:- konsultacje eksperckie;- diagnozy, pomoc przy
badaniu potrzeb organizacji;- pomoc w zaproszeniu naczelników wydziałów którzy opowiedzą
o przygotowywanych konkursach.
X. Przedyskutowanie dyskusyjnych punktów i przyjęcie nowej wersji Regulaminu DKDS przyjęty jednogłośnie.
XI.- Inna propozycja: pomoc przy organizacji spotkań z naczelnikami zi prośbą o informacje,
o zrealizowanych projektach.
XII.- Rozmowa na temat: czego oczekuję od DKDS:
Odpowiedzi uczestników:
-zacieśnienie współpracy,
-poznanie ludzi działających w organizacjach na terenie dzielnicy,
-omówienie problemu lokalnego transportu i problemów z dotarciem do placówek w, których
działają organizacje.
XIII. Propozycja, aby każdy przesłał e-mail informacje na temat swojej organizacji z opisem
obecnie realizowanych projektów.
XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XV. Zakończenie posiedzenia.

Termin następnego spotkania wstępnie ustalono na 18.kwietnia 2018 r.
Protokół sporządzili:
Agata Agnusiewicz i Bartosz Mróz

