Sprawozdanie z działalności
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek w 2013 roku
działającej przy Urzędzie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
DKDS Targówek powstała 19 lutego 2013 r.

1. Spotkania DKDS-u
1.1 liczba spotkań DKDS-u

13

w tym trzy warsztaty tematyczne dotyczące Zintegrowanego Programu
rewitalizacji na lata 2014 - 2020
1.2 miejsce spotkań DKDS-u
siedziba urzędu
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
inne: Zespół Szkół nr 34, ul. Mieszka I 7
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań DKDS-u: Regulamin organizacyjny,
prezentacja organizacji działających na terenie Targówka, konkursy ofert, wybory
do WRP, zasady współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy, Zintegrowany Program
Rewitalizacji na lata 2014 – 2020, budżet partycypacyjny.
2. Skład DKDS-u
2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniach

14

2.2 liczba organizacji wchodzących w skład DKDS-u:


wg. stanu na 19 lutego 2013 r.

28



wg. stanu na 31 grudnia 2013 r.

38

2.3 udział przedstawiciela Urzędu dzielnicy w pracach DKDS-u
 tak
nie : delegowany przez Zarząd przedstawiciel był obecny tylko na
spotkaniu założycielskim. Bardzo aktywnie działali inni urzędnicy i byli
na wszystkich spotkaniach.
3. Regulamin DKDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
tak
 nie
4. Prezydium DKDS-u

1
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczba członków Prezydium

7

Kontakt poprzez pocztę e-mail

5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w DKDS-ie
 tak
nie

-

5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych -……………………………………………………
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych

3

7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli DKDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
nie, konsultacje poprzez pocztę email (konsultowano 3 oferty)
7.2 liczba spotkań zespołu

0

8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
 tak

2

nie

0

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów ………………………………………………

9. Współpraca DKDS-u z urzędem dzielnicy
9.1 przedstawienie przez DKDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: Piknik „Zakończenie lata w parku Rzeźby”, Andrzejki dla
Seniorów
wystąpienie problemów we współpracy DKDS-u z urzędem dzielnicy
 tak
nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w DKDS-ie Dorota Kozielska
przewodnicząca
Adres e-mail/ telefon dorotakozielska@gmail.com Tel. 602 72 96 99
Data wypełnienia ankiety 29 grudnia 2013
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