Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
działającej przy Urzędzie Dzielnicy WILANÓW m.st. Warszawy w 2018
(proszę podać nazwę urzędu dzielnicy)
1. Spotkania DKDS-u
1.1 liczba spotkań DKDS-u

9

1.2 miejsce spotkań DKDS-u
 siedziba biura
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
Inne (jakie?):Urząd Dzielnicy, Centrum Kultury Wilanów ul.Kolegiacka,
ul.Radosna, ALTO Wilanów, Zawady
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u ...................................……….
1. sprawy organizacji pracy DKDS-u, jego promocji itp;
2. kwestie organizacyjne związane z uczestnictwem organizacji pozarządowych
w Dniach Wilanowa
3. dyskusja nad zwiększeniem środków finansowych Dzielnicy Wilanów
przeznaczonych na konkursy dla organizacji NGO.
4. Skład DKDS-u
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4.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
4.2 liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2018 r.
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wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
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4.3 udział przedstawiciela Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy w pracach DKDS-u
tak
 nie
5. Regulamin DKDS-u
5.1 obowiązywanie regulaminu
tak
 nie
6. Prezydium DKDS-u
0
6.1 liczba spotkań Prezydium
6.2 liczba członków Prezydium
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6.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,
 tak
nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….
7. Zespoły robocze
7.1 działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
tak
 nie

0

7.2 liczba spotkań zespołów roboczych
7.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
8. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
8.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
 tak
 nie
8.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
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9. Małe Granty
9.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie
9.2 liczba spotkań zespołu
10. Konsultowanie dokumentów
10.1

konsultowanie dokumentów
tak
 nie

10.2

2
liczba skonsultowanych dokumentów

10.3

nazwy konsultowanych dokumentów:

Harmonogram Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 r.
Harmonogram Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 r.
11. Współpraca DKDS-u z m.st. Warszawą
11.1

przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….

11.2

wspólne realizowanie przedsięwzięć
tak
 nie

jeżeli tak, to jakie: udział organizacji pozarządowych w Dniach Wilanowa
………………………………………………………………
11.3

wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z m.st. Warszawą
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………

11.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy
……………………………………………..
12. Inne działania podejmowane przez DKDS (niewymienione wyżej) ...……….....
Udział przedstawicieli DKDS w komisjach konkursowych oceniających oferty w
konkursach na zadania z obszaru sportu i kultury.
……………………………………………………………………………………………….
13. Liczba przesłanych sprawozdań z posiedzeń DKDS-u do publikacji na stronie
Miasta
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METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie/ stanowisko w DKDS-ie
Barbara Sakowska – Przewodnicząca DKDS Wilanów
Adres e-mail/ telefon: fundacja@nika.org.pl
Data wypełnienia sprawozdania 21.01.2019 r.

