Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS w 2019 roku
działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u
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1.2 miejsce spotkań KDS-u
X siedziba biura
o siedziba organizacji
o WARSZTAT przy pl. Konstytucji
X Inne siedziby organizacji
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u
•

sprawy organizacji uczestniczących w KDS

•

informacje o pracach WRDPP

•

Realizacja projektu Centrum Redukcji Szkód

•

Wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia

•

Wystąpienie do Przewodniczącej Rady Warszawy

•

Wystąpienia do Władz Warszawy

•

Konsultacja ogłoszeń konkursowych

•

Prezentacje doświadczeń realizacji zadań zleconych przez m.st. Warszawę
(dotychczasowych rezultatów w kontekście skuteczności działań)

2. Skład KDS-u
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2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:
•

wg. stanu na 1 stycznia 2019 r.
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•

wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.
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2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
X tak
o nie
3. Regulamin KDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu

X tak
o nie
4. Prezydium KDS-u
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczba członków Prezydium
4.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,
o tak
o nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….
5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
o tak
X nie
5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
X tak
o nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
X tak
o nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
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7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
X tak
o nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
X tak
o nie
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7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
o tak
o nie
8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów ………………………………………………

9. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
X tak
o nie
jeżeli tak, to jakie
•
•
•
•
•

program współpracy
konkurs S3KTOR
WRDPP
współtworzenie przez KDS wspólnie z BPiPS um. st. Warszawy,
koncepcji Centrum Redukcji Szkód w Warszawie

9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
X tak
o nie
jeżeli tak, to jakie
FKDS
działania animacyjne ma rzecz m.st. Warszawy
9.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
o tak
X nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..

10. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione wyżej)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prezentacja raportu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.
spotkania przedstawicieli KDS w Ministerstwie Zdrowia dotyczące doprowadzenie do
zmian w prawie - ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia ws. leczenia substytucyjnego.
udział przedstawicieli KDS w XXVI Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie”.
udział przedstawicieli KDS w konferencji „Narkotyki i Narkomania”
udział przedstawicieli KDS w VII Międzynarodowej Konferencji „Patologiczny hazard
i inne uzależnienia behawioralne”
udział przedstawicieli KDS w konferencji prasowej kampanii „krzywo weszło – zmień́
ustawienia” realizowanej przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej
realizacja kampanii informacyjno edukacyjnej „pomocwarszawa”
realizacja strony „www.pomocwarszawa.pl”
realizacja strony facebook „pomocwarszawa”
udział przedstawicieli KDS w konferencji „Lokalne strategie przeciwdziałania
narkomanii”.
cykliczne spotkania organizacji uczestników KDS, realizujących programy pomocowe,
lecznicze i profilaktyczne na Pradze Północ z dyrekcją Galerii Wileńskiej, mające na
celu stabilizację sytuacji związanej z lokalną intensyfikacją problemów bezdomności i
narkomanii
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