Protokół z Posiedzenia
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Obrady Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga - Południe odbyły się
w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) w siedzibie Fundacji „Zwalcz Nudę”,
przy ul. Kickiego 1.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 13 osób w tym:
 8 osób - przedstawiciele organizacji: Fundacja „Zwalcz Nudę”; Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL; Grochowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku; Klub Sportowy Delta; Stowarzyszenie „Wiatrak”; ATD Czwarty Świat;
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej; TPD Oddział Praga - Południe
 4 osoby - goście: P. Iwona Jaśkiewicz - Wyrębska i Monika Czaplarska z Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga – Południe; P. Stanisław
Trzmiel i P. Jerzy Mądry z Dzielnicowej Rady Seniorów.
 1 osoba - P. Dorota Zawadzka - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Praga – Południe.
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca - p. Ewelina Bartosik, która zaproponowała
następujący Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Sprawy różne oraz przedstawienie się zgromadzonych organizacji (pierwsze
ok. 15 minut spotkania);
3. Podsumowanie dotychczasowej działalności DKDS Praga-Południe w roku 2016 r.
(ok. 60 minut);
4. Omówienie i dyskusja nad zadaniami nowo powołanego koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi (p. Monika Czaplarska) - 30 minut;
5. Prasko-południowe Prezentacje 2017 – wyłonienie organizacji przygotowującej
wniosek o dofinansowanie wydarzenia, omówienie kluczowych elementów imprezy
i podział zadań. (45 minut);
6. Dyskusja nad zwiększeniem środków na działania edukacyjne realizowane przez NGO
w Dzielnicy Praga-Południe i głosowanie nad uchwałą. (20 minut);
7. Zakończenie obrad.
Ad.1
Przyjęto porządek obrad.
Ad 2
Nastąpiło krótkie przedstawienie się przybyłych
przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu DKDS.
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Ad.3
W związku ze zgłoszoną przez uczestników spotkania potrzebą wcześniejszego niż
planowano zakończenia spotkania zdecydowano o odstąpieniu od dokonania

podsumowania działalności DKDS Praga-Południe w roku 2016 r. Przewodnicząca
– P. Ewelina Bartosik zaproponowała rozesłanie ankiety do wszystkich członków DKDS
na temat działalności Komisji w 2016 r.
Ad.4
Omówienia i dyskusji nad zadaniami nowo powołanego koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi dokonano na podstawie dokumentu przedstawionego
przez P. Iwonę Jaśkiewicz - Wyrębską z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Dzielnicy Praga – Południe.
Zadania dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Osoba pierwszego kontaktu dla lokalnie działających organizacji pozarządowych, która
pomaga w:
 sieciowaniu nowych organizacji (współpraca pomiędzy organizacjami) na życzenie
organizacji,
 mapowaniu zasobów instytucji publicznych, np. przy działaniach wymagających
dodatkowej infrastruktury w postaci odpowiedniego lokalu, zaplecza technicznego
(rzutnik, flipchart, sprzęt nagłaśniający, namioty itp.) – zadanie zapisane w Programie
Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi,
 udzielaniu instrukcji dotyczących procedur obejmujących wymagane pozwolenia,
rekomendacje ze strony poszczególnych komórek urzędu – informacja, dystrybucja
itp.
 kształtowanie działań priorytetowych na dany rok realizowanych przez organizacje
pozarządowe (idealnym rozwiązaniem byłoby organizowanie regularnych diagnoz
potrzeb mieszkańców przy kluczowym udziale organizacji pozarządowych; ponadto
koordynator wspierałby organizacje w regularnym pozyskiwania informacji
nt. zapotrzebowania na konkretne usługi które mogą być zlecane NGO som przez
poszczególne wydziały dzielnic),
 współpraca z DKDS, zapraszanie ekspertów do zespołów tematycznych działających
w ramach Komisji,
 informowanie zainteresowanych organizacji nt. oferty wsparcia szkoleniowego
m.st. Warszawy i współpracujących z nią placówek w tym obszarze (Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych),
 monitorowanie zmian prawnych dot. III sektora i współpracy JST- NGO (strona
internetowa organizacji pozarządowych).
Pozostałe zadania koordynatora:
1. Przyjmowanie bieżących uwag, wniosków i propozycji od organizacji
pozarządowych.
2. Organizacyjne przygotowanie działań dzielnicy w zakresie współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi, np. Prasko-Południowe Prezentacje.
3. Prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących
w poszczególnych wydziałach Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji, w tym
opracowywanie wspólnie z NGO rekomendacji w tym zakresie dla Miasta.
4. Prowadzenie i aktualizowanie we współpracy z innymi pracownikami urzędu bazy
danych organizacji pozarządowych

5. Monitorowanie realizacji rocznych programów współpracy m.st. Warszawy
na poziomie dzielnicy z organizacjami pozarządowymi.
6. Wsparcie promocji działań organizacji pozarządowych przy wykorzystaniu potencjału
instytucji publicznych (np. poprzez przekazywanie informacji otrzymanych
od organizacji o ich aktywnościach do placówek oświatowych)
7. Prowadzenie podstrony urzędu dedykowanej współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Uczestnicy posiedzenia DKDS wyrazili zadowolenie z faktu powołania przez Burmistrza
dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie
zgłoszono uwag do zakresu zadań koordynatora ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Przy okazji dyskusji nad zadaniami koordynatora pojawiły się dwie
propozycje zadań Komisji na przyszły rok: budowanie relacji/współpracy NGO z
sektorem biznesu, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami (np. poprzez przygotowanie
prezentacji i zaktualizowanie publikacji o organizacjach działających na terenie PragiPołudnie). Druga propozycja to uruchomienie papierowego newslettera o ofercie
organizacji skierowanej do rodziców oraz dzieci i młodzieży, który będzie zawieszany we
wszystkich szkołach w dzielnicy (za zgodą dyrekcji). Wywiązał się także temat dzielenia
się między organizacjami posiadanym przez nie sprzętem i innymi zasobami (np.
lokalem). Ten wątek wymaga jeszcze doprecyzowania i uszczegółowienia.
Ad. 5
Prasko-południowe Prezentacje w roku 2017 – wydarzenie będzie przygotowywane przez
organizacje, które przystąpią do konkursu organizowanego przez Burmistrza. Wyłoniono
organizacje, które przygotują wniosek o dofinansowanie wydarzenia. Będą to
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundacja „Zwalcz
Nudę”. Ustalono, że miejscem wydarzenia będzie Park Balaton, termin – wrzesień 2017.
Ad.6
Dyskutowano nad zwiększeniem środków na działania edukacyjne realizowane przez
NGO w Dzielnicy Praga-Południe. Odbyło się głosowanie nad uchwałą DKDS
rekomendującą zwiększenie wysokości środków na otwarte konkursy ofert w Wydziale
Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga – Południe w zakresie wypoczynku dzieci
i młodzieży z kwoty 15 000 zł rocznie do kwoty 50 000 zł rocznie. 7 członków DKDS,
uprawnionych do głosowania (1 os. wyszła przed głosowaniem – P. Sylwester Nowak
z TPD) zagłosowało „za” przyjęciem uchwały w ww. sprawie.
Ad.7
Posiedzenie zakończono o godzinie 19.00
Kolejne posiedzenie DKDS (sprawozdawczo – wyborcze) ustalono na 12 stycznia 2017 r.,
godz. 17.00 w DBFO przy ul. Grochowskiej 262 lub w Urzędzie Dzielnicy Praga –
Południe. Miejsce posiedzenia zostanie potwierdzone.

Protokół sporządziła: Dorota Zawadzka – OPS Praga-Południe

