Protokół z posiedzenia
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
z dnia 11 października 2016 roku.

Obrady Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga - Południe odbyły się
w dniu 11 października 2016 roku (wtorek) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy
ul. Grochowskiej 262 .
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 osób w tym:
 4 osoby - przedstawiciele organizacji zrzeszonych w DKDS: P. Ewelina Bartosik -

Przewodnicząca DKDS reprezentująca Stowarzyszenie Centrum
Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL; P. Paulina Kostulska ze Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej Obwód Praga Południe; P. Maria Pokój ze Stowarzyszenia MONAR;
P. Joanna Judzińska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego
Ognisko Dudziarska;
 1 osoba - gość: P. Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska - Naczelnik Wydziału Spraw

Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga – Południe
 1 osoba – P. Dorota Zawadzka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga – Południe.
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca - P. Ewelina Bartosik, która poinformowała,
iż spotkanie dotyczyć będzie:
1. Możliwości pomocy imigrantom i mniejszościom narodowym przebywającym na
terenie Dzielnicy Praga – Południe przez organizacje pozarządowe;
2. Priorytetowych działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy o obszarze profilaktyki,
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3.

Priorytetowych działań w obszarze pomocy społecznej;

4. Spraw różnych.
Ad.1
Rozważano problem imigrantów i mniejszości narodowych przebywającym na terenie
Dzielnicy Praga – Południe w kontekście: skali problemu, możliwości pozyskania
informacji o grupach osób potrzebujących pomocy, wstępnego rozeznania potrzeb
społeczności imigrantów i mniejszości narodowych.
Ustalono:
a) Przewodnicząca DKDS zwróci się do Dyrektora OPS z prośbą o wstępne rozeznanie
tematu tj. ilu imigrantów i osób z mniejszości narodowych pozostaje w obszarze
wsparcia OPS, jakiego rodzaju wsparcia te osoby potrzebują;
b) Skontaktowanie się DKDS ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (P. Witold

Klaus), które posiada rozeznanie i doświadczenie w omawianym temacie;
c) Skontaktowanie się DKDS z ATD Czwarty Świat, również posiadającym
doświadczenie w pracy z imigrantami i mniejszościami narodowymi.
Ad. 2
P. Iwona Jaśkiewicz Wyrębska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przedstawiła założenia konkursów, które będą
ogłoszone przez Urząd Dzielnicy i dotyczyć będą przeciwdziałania alkoholizmowi
i przemocy w rodzinie:
a) Pierwszy konkurs, na który przeznaczone jest 700 000 zł będzie dotyczył działań
diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych oraz interwencyjnych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy
adresowanych do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga – Południe.
Zadanie odnosi się do programów realizowanych m.in. w placówkach wsparcia
dziennego oraz przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Obejmuje takie działania jak
wspieranie i realizację: programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych,
ograniczających spożycie alkoholu – w tym działania nakierowane na nietrzeźwych
kierowców, działań w ramach edukacji publicznej, ograniczających rozmiary
ryzykownych zachowań wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych pochodzących z
rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i
przemocą domową, badań przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim i szkoleń sprzedawców w zakresie obowiązującego w tej dziedzinie
prawa, prowadzenie działalności szkoleniowej dla zespołów interdyscyplinarnych i
grup roboczych, prowadzenie klubów abstynenckich.
b) Drugi konkurs, na który przeznaczone jest 350 000 zł będzie dotyczył realizacji

programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin
zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe w tym na: wyjazdy wakacyjne
powiązane z realizowanymi w trakcie roku programami profilaktycznymi; zajęcia
sportowe realizowane na terenie obiektów sportowych, placówek systemu oświaty,
placówek wsparcia dziennego prowadzone przez trenerów lub instruktorów oraz
zajęcia rozwijające zainteresowania, wspomagające rozwój intelektualny i
psychospołeczny prowadzone przez i w placówkach wsparcia dziennego oraz przez
inne organizacje pozarządowe.
Ww. konkursy przeznaczone są dla beneficjentów z rejonu ulic: Grochowska,
Wiatraczna, skrzyżowania ulic Mińskiej i Głuchej, Dudziarskiej, Domeyki,
Stoczkowskiej, Żółkiewskiego, Wzorcowej, Sygietyńskiego, Łukowskiej,
Tarnowieckiej. Lista ulic może ulec zmianie.

Ad.3
P. Iwona Jaśkiewicz Wyrębska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Dzielnicy Praga – Południe przedstawiła założenia konkursu, który będzie ogłoszony przez
Urząd Dzielnicy i dotyczyć będzie wspierania osób i rodzin zagrożonych marginalizacją

społeczną ze względu na wiek oraz na występującą w rodzinie niepełnosprawność. Na
konkurs przeznaczone jest 80 000 zł. W ramach działań nakierowanych na seniorów i osoby
niepełnosprawne możliwe są: spotkania integracyjne, międzypokoleniowe, edukacyjne,
działania samopomocowe, treningi umiejętności społecznych, zajęcia ogólnorozwojowe,
których celem jest utrzymanie/wsparcie samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych
w miejscu ich zamieszkania.

Ad.3
a) Powstała propozycja podjęcia rozmów przez DKDS z Burmistrzem Dzielnicy na
temat ujednolicenia stawek usług świadczonych przez organizacje w ramach
konkursów.
b) Dyskutowano także krótko problem ewaluacji działań profilaktycznych i związanych z
pomocą społeczną, tj. ustalenie niezbędnych wymaganych przez Urząd Dzielnicy
elementów dokumentacji projektowej, ujednolicenie standardów realizacji tego typu
działań na poziomie dzielnicy, w tym ewaluacji itp. Element ewaluacji jest wymagany
przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia jako jedna z rekomendacji po
zewnętrznym audycie. Ze względu na bardzo niewielką frekwencję organizacji nie
podjęto ostatecznych decyzji w tej kwestii;
c) Dodatkowo pojawił się temat potrzeby zawiązania partnerstw lokalnych organizacji
działających w ww. obszarze. Pani Naczelnik zaproponowała takie rozwiązanie
wskazując głównie argument lepszej integracji usług i działań realizowanych przez
NGO w obszarze profilaktyki i pomocy społecznej, a także bardziej efektywne
zarządzanie środkami przeznaczonymi przez Urząd Dzielnicy na ten obszar
działalności organizacji.
d) P. Dorota Zawadzka przedstawiła propozycję warsztatu, który organizuje OPS

w ramach projektu „Poznaj Świat Romów” w dniu 27 października 2016 r., godz. 8.00
– 16.00 pt. „Integracja społeczności romskiej. Romowie w szkole i na rynku pracy jak skutecznie współpracować z Romami”. Tematyką warsztatu będzie:
 Stereotypy o Romach,
a rzeczywistość;

stereotypy

Romów

o

grupie

większościowej

 Historia i kultura Romów w odniesieniu do edukacji i do pracy;
 Zawody preferowane oraz zakazane w kulturze romskiej – motywowanie uczniów i
potencjalnych pracowników;
 Jak skutecznie nawiązać kontakt ze społecznością romską;
 Finansowanie i zadania asystenta edukacji romskiej;
 Skuteczne aktywizowanie zawodowe Romów.
Warsztat wzbudził wśród uczestników DKDS zainteresowanie, zgłosiły się osoby
chętne do udziału.

Posiedzenie zakończono o godzinie 19.00
Kolejne posiedzenie DKDS odbędzie sią 18 października 2016 r. w Centrum Społecznym
Paca przy ul. Paca 40 o godz. 17.00

Protokół sporządziła: Dorota Zawadzka – OPS Praga-Południe

