SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO PRAGA POŁUDNIE
ZA ROK 2011
Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga Południe powstała w maju 2009 roku.
Jej Przewodniczącymi były kolejno:
1. Pani Maria Keller-Hamela,
2. Pani Krystyna Żytecka,
3. Pani Małgorzata Mularczyk
4. od stycznia 2011 Krystyna Mamak
W tym czasie odbyło się kilka spotkań i konsultacji, dotyczących m.in. rewitalizacji Parku
Skaryszewskiego oraz Parku Polińskiego, Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2010.
W 2011 roku zaktualizowano powołane wcześniej podkomisje. Obecnie działają 3 podkomisje:
 ds. edukacji, sportu i rekreacji – przewodniczący P. Bogdan Kruk
 ds. społecznych – przewodniczący P. Cezary Bykowski
 ds. kultury - przewodniczący P. Daniel Truszkowski.
Działa również zespół ds. promocji i informacji pod kierunkiem Pana Tomasza Suski.
Członkowie DKDS opiniują wnioski biorące udział w konkursach dotacyjnych.
17 stycznia 2011 roku Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga Południe wybrała
prezydium w składzie:
Krystyna Mamak – Przewodnicząca,
Leszek Kurowski - członek prezydium ds. organizacyjno-prawnych
Małgorzata Mularczyk – członek prezydium ds. rozwoju i strategii
Sylwester Nowak – członek prezydium ds. imprez specjalnych
Tomasz Suski – członek prezydium ds. promocji
W okresie od stycznia 2011 do lutego 2012 r. odbyło się
8 posiedzeń – spotkań
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Pragi Południe. (w tym 2 dot. organizacji Pikniku

Południowo-praskie Prezentacje)
W spotkaniach plenarnych uczestniczyło średnio 11 organizacji.
Odbywały się również spotkania działających podkomisji.
DKDS Praga Południe realizowała swoje cele na różnych poziomach:
1. Działania, w które zaangażowane były wszystkie organizacje skupione w Komisji:
 o charakterze konsultacyjno - doradczym
Organizacje zaopiniowały dokumenty przedstawione przez władze Warszawy do konsultacji:
tematy zadań na otwarte konkursy ofert oraz Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2012, uczestniczyły ponadto w konsultacjach dotyczących EURO 2012
oraz centrum wolontariatu i Domu Sąsiedzkiego.
Część uzgodnień była prowadzona w drodze elektronicznej.
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 II Piknik Organizacji Pozarządowych „Południowo-praskie prezentacje”
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy
Pan Tomasz Kucharski. Impreza została
zorganizowana w ramach konkursu dotacyjnego
ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Praga
Południe.
Koordynatorem projektu był Pan Tomasz Suski,
który wziął na siebie ciężar organizacji pikniku.
Celem była prezentacja działalności organizacji
pozarządowych mieszkańcom dzielnicy oraz
integracja
środowisk
zrzeszonych
w
organizacjach.
W pikniku wzięło udział ponad 30 organizacji
działających głównie w obszarze pomocy
społecznej na terenie dzielnicy Praga Południe.
Program
pikniku
przewidywał
prezentację
działalności organizacji, która miała miejsce w
miasteczku
namiotowym,
gdzie
każda z
organizacji miała swoje stoisko wystawiennicze
oraz program sceniczny.

2. Działania prowadzone w obrębie Podkomisji ds. społecznych i zdrowia, kultury, edukacji i
sportu oraz zespołu ds. promocji i informacji.
 przedstawiciele Podkomisji opiniowali wnioski nadesłane na otwarte konkursy ofert ogłoszone
przez Urząd Dzielnicy

3. Działania w ramach interdyscyplinarnego zespołu ds. promocji i informacji .
 Zespół powstał w czerwcu 2010 roku, a jego celem jest współpraca z Zarządem oraz
pracownikami Urzędu Dzielnicy przy tworzeniu i realizacji koncepcji promocji Pragi Południe,
zwłaszcza w kontekście EURO 2012 i szczególnej roli, jaka przypada naszej dzielnicy w okresie
Mistrzostw Europy. Odbył się szereg spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele
organizacji pozarządowych, Zarządu dzielnicy, pracowników Wydziału Promocji oraz Biblioteki
Publicznej Dzielnicy Praga Południe. Efektem tych spotkań jest projekt planu działania na lata
2011-2012, który został przedstawiony władzom dzielnicy.
Często w spotkaniach plenarnych uczestniczyli członkowie zarządu, pracownicy urzędu
dzielnicy Praga Południe oraz Radni Pragi Południe (Pan Marek Borkowski) i Mst. Warszawy (Pan
Paweł Lech), a także inni goście np. P. Antonii Dąbrowski – Związek Stowarzyszeń Praskich.
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W ostatnim roku do groma organizacji skupionych w DKDS Praga Południe dołączyły
nowe
organizacje, min:
Rada Osiedla Grochów Pn, Spółdzielnia „PRAINKA”, UKS
„Niedźwiadek”, Stowarzyszenie Ładna Kępa. Chęć współpracy zgłosiło również Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Praskich „Merkury”.
Bardzo cenna dla DKDS jest współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który aktywnie
wspiera różne nasze działania, np. protokołowanie posiedzeń DKDS.
Rok 2011 można uznać za rok owocny dla organizacji skupionych w DKDS Praga
Południe. Kontynuowana jest współpraca z Urzędem Dzielnicy Praga Południe, instytucjami
działającymi na Pradze, tworzyły się bardziej i mniej formalne więzi współpracy pomiędzy
organizacjami.
Myślę, że największym sukcesem DKDS Praga Południe jest organizacja co roku we
wrześniu Pikniku „Południowo-praskie Prezentacje” , w następnej kadencji proponuję wystąpić
z wnioskiem do Rady Dzielnicy Praga Południe o wpisanie ww. projektu jako imprezy cyklicznej
dzielnicy, podobnie jak ma to miejsce ze Świętem Saskiej Kępy.

Krystyna MAMAK
Przewodnicząca DKDS Praga Południe
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