Warszawa 30.01.2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA DKDS DZIELNICY WAWER
Miejsce: Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żagańska 1, sala konferencyjna I piętro.

W zebraniu wzięło udział 6. przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1. przedstawiciel
Urzędu Dzielnicy. Lista obecności w załączeniu.
Zebranie otworzyła Przewodniczącą Pani Renata Ekielska-Rudeńska informując, że zebranie
zostało zwołane zgodnie z nowymi zasadami Programu współpracy m.st. Warszawy w 2018
roku z organizacjami pozarządowymi.
Następnie zaproponowała zebranym następujący porządek obrad:
1. Podsumowanie roku 2017.
2. Przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji (pierwsze ok.
15-20 minut spotkania).
3. Wybory prezydium na lata 2018-2019.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
6. Propozycje tematów następnego spotkania.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Protokolant: Bartosz Mróz
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie.
Obrady komisji rozpoczęły się o godzinie 16:50
Ad.1. W roku 2017 Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego odbyła 4 spotkania. Głównymi
tematami były projekty ogłoszeń dotyczące konkursów z zakresu pomocy społecznej,
konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kwestia
stworzenia portalu informacyjnego dotyczącego szeroko rozumianej tematyki
funkcjonowania organizacji pozarządowych aktywnie działających na terenie Dzielnicy
Wawer. Nowa Fundacja >Wsparcie< opowiedziała o działaniach prowadzonych w Klubie
Międzypokoleniowym funkcjonującym na terenie Marysina Wawerskiego. Zwrócono uwagę
na potrzebę ściślejszej współpracy z funkcjonującą na terenie dzielnicy Wawer inicjatywą
„Kto? Co? Jak?”. Omawiano zasady zgłoszeń ofert organizacji poprzez portal witkac.pl, który
jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i samorządów oraz innych podmiotów,
współpracujących finansowo z dzielnicą.

Ad. 2. Przedstawiciele 5. organizacji opowiedziało o swoich planach i działaniach w dzielnicy.
Ad.3. Przewodnicząca zawnioskowała wybór nowego prezydium:
Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Wynik wyboru przewodniczącej DKDS: 3 głosy za
Panią Renatą Ekielską-Rudeńską. Wynik wyboru członka prezydium DKDS: 3 głosy za Panem
Bartoszem Mrozem.
Ad. 4. Dyskusja nt. nowego regulaminu DKDS zgodnego z Warszawskim Programem
Współpracy:
§ 25 ust. 17 Przewodniczący DKDS-u jest zobowiązany do 28 lutego 2018 roku zweryfikować
listę aktualnych członków DKDS-u poprzez zebranie spośród tworzących ją organizacji
pozarządowych i jednostek organizacyjnych oświadczeń o chęci udziału w DKDS-ie. Po
wskazanym terminie organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne, które nie złożyły
stosownego oświadczenia, zostają usunięte z DKDS-u.
Ustawa przyjęta ze zrozumieniem, zaakceptowana. Ustalono, aby ostatni raz, w terminie
lutowym, dodatkowo powiadomić wszystkie organizacje (wg mailingu) o zmianach w
przepisach , tak, by był czas na decyzje odnośnie osobistej obecności i aktywności w pracach
komisji ich przedstawicieli.
- Przewodnicząca przedstawiła 3 kwestie: a) spotkania/głosowania online: w toku dyskusji
ustalono stanowisko, by ta forma była wykorzystywana tylko w sytuacjach pilnych, między
spotkaniami;
b) zapraszanie gości spoza DKDS. Ustalono stanowisko, że można i należy zapraszać osoby
spoza DKDS. Wniosek: aby taki zapis znalazł się w regulaminie.
c) temat wspólnej, stałej siedziby dla organizacji np. typu MAL, CAL. W toku dyskusji
postanowiono rozpoznać potrzeby organizacji działających w dzielnicy, dotyczące stałej
siedziby i dostępności miejsc gdzie mogą prowadzić działalność. Jaki typ pracy preferują:
okazjonalną, kilka razy w miesiącu, codzienną. Należy zastanowić się nad dostępnością i
możliwością wykorzystania istniejących a dostępnych miejsc w Filiach WCK, szkołach, inne
(?). Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach.
Ad. 4. Pan Bartosz Mróz zgłosił wniosek by przyjęcie Regulaminu odłożono na kolejne
posiedzenie. Regulamin w starej wersji wymaga aktualizacji, dostosowania do nowych
przepisów i potrzeb wawerskich organizacji. Prace będą się toczyć wg poniższego
harmonogramu:




6 lutego zostanie rozesłana propozycja regulaminu;
Do 13 lutego czekamy na uwagi zgłaszane przez członków DKDS;
Do 21 lutego prezydium opracuje propozycję regulaminu na podstawie
zgłoszonych uwag.

Przewodnicząca zapytała obecnych członków o ich potrzeby i oczekiwania wobec DKDSu.
Zostały zgłoszone takie jak:




Poznanie się i sieciowanie organizacji,
Miejsce do spotkań dla aktywnych mieszkańców, nie zrzeszonych w ngo,
Dokładniejsze zapoznanie z projektem międzypokoleniowego Domu Pracy
Twórczej, zaproponowanego przez Grupę Arch.50+ przy Zarządzie Głównym
SARP.

Ad. 5. Tematy obrad na następnym spotkaniu mają być poświęcone głównie:







Przyjęcie Regulaminu DKDS,
Opracowanie zarysu rocznego planu działania,
Potrzeby lokalowe organizacji z Wawra,
Omówienie możliwości spotkań organizacji z mieszkańcami Wawra,
Tematyka planowanych konkursów, regulaminy i wymagania przy składaniu
Ofert na małe granty.
Zapoznanie z możliwościami Witkaca.

Ad. 6. Ustalono datę kolejnego posiedzenia DKDS na dzień 21 luty 2018 r., na godzinę 17:00.
Miejsce spotkania komisji zostanie podane bliżej terminu posiedzenia.
Na tym zakończono obrady, ok. godz. 19.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY na kolejne spotkanie!

