Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
z dnia 11 grudnia 2017 roku
Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga-Południe odbyło się w dniu
11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy
ul. Podskarbińskiej 6.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 17 osób.
11 przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1. P. Ewelina Bartosik – Przewodnicząca DKDS, przedstawicielka Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej,
2. P. Barbara Walecka – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
3. P. Anna Trzeciakowska – KS Delta Warszawa,
4. P. Diana Ścigała – Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ognisko Gocław,
5. P. Anna Wojda - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ognisko Grochów,
6. P. Paweł Przybysz – Fundacja Step by Step,
7. P. Joanna Judzińska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” Przywrócić
Dzieciństwo,
8. P. Paulina Bartosiewicz - ATD Czwarty Świat,
9. P. Paweł Jarosz - Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny – Paweł Jarosz,
10. P. Sylwester Nowak – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Praga Południe
11. P. Maria Pokój – Stowarzyszenie Monar.
Zaproszeni goście przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity P. Magdalena Ruszkowska – Cieślak
oraz P. Jacek Renard.
3 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga - Południe
1. P. Iwona Jaśkiewicz - Wyrębska – Urząd Dzielnicy Praga - Południe,
2. P. Karol Kowalczyk – Przewodniczący Rady Dzielnicy,
3. P. Monika Czaplarska – Urząd Dzielnicy Praga - Południe,
P. Dorota Zawadzka Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe.
Pani Ewelina Bartosik - Przewodnicząca DKDS otworzyła posiedzenie Komisji, zaproponowała
następujący porządek spotkania:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne oraz przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji
(pierwsze ok. 15-20 minut spotkania).
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3. Dyskusja nad listem intencyjnym Fundacji Habitat for Humanity dot. stworzenia partnerstwa
organizacji pozarządowych wokół Centrum ReStore przy ul. Berka Joselewicza 3/9.
4. Głosowanie nad przyjęciem rekomendacji dla komisji konkursowej dot. priorytetowych działań
organizacji pozarządowych w Dzielnicy Praga-Południe w zakresie kultury i rewitalizacji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad.
Ad. 3
Przewodnicząca przywitała wszystkich, którzy przybyli na posiedzenie. Pani Bartosik rozpoczęła
dyskusję dotyczącą zagospodarowania budynku przy ul. Berka Joselewicza. Starano się, aby to
miejsce łączyło potrzeby mieszkańców pod kątem integracji, działań profilaktycznych, działań
aktywizujących zawodowo ale też, żeby to miejsce miało charakter kulturalny. W czerwcu br. Burmistrz
Żbikowski wspólnie z DKDS Praga-Południe i Komuna // Warszawa zorganizował spotkanie, na którym
byli obecni dyrektorzy i kierownicy biur Urzędu Miasta st. Warszawy. Na spotkaniu została
przedstawiona propozycja zagospodarowania budynku przy ul. Berka Joselewicza. Urząd Miasta miał
dać wskazówki ewentualnych zmian do przedstawionej propozycji. Jeszcze nie otrzymano informacji
w tej kwestii, natomiast budynek stoi i w bardzo szybkim tempie ulega dewastacji. W międzyczasie
pojawiła się propozycja współpracy z Fundacją Habitat for Humanity, która ma pomysł co w tym
budynku mogłoby się dziać. Na posiedzenie DKDS zostali zaproszeni przedstawiciele Fundacji w celu
zaproponowania współpracy. Fundacja przygotowała propozycję listu intencyjnego, po to żeby
przypieczętować ideę. Centrum ReStore byłoby współtworzone przez lokalne organizacje pozarządowe
i instytucje. Program tego miejsca byłby uzupełniony przez różnych partnerów, którzy specjalizują się
w działaniach skierowanych do społeczności lokalnej.
Pan Jacek Renard uczestniczył w jednym z wcześniejszych posiedzeń DKDS i opowiedział
o Fundacji, którą reprezentuje i o pomyśle inicjatywy Centrum ReStore. „ReStore” to w skrócie forma
sklepu charytatywnego, który sprzedaje pozyskane od producentów i darczyńców materiały związane
głównie z wykończeniem mieszkań, ale również pełni funkcję centrum pracy rzemieślniczej. Idea
Centrum ReStore jest taka, by trzonem działalności był sklep. Całe Centrum byłoby otoczone różnego
rodzaju aktywnością, ekonomią społeczną jak również inicjatywą organizacji lokalnych. Fundacja
Habitat rozmawiała z przedstawicielami dzielnicy i miasta nt. użyczenia tego terenu. Pierwsze rozmowy
miały miejsce w 2015 r. Trzeba przyznać, że mimo starań dynamika sprawy jest wolna. Fundacja
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posiada wsparcie i poparcie dla pomysłów oraz rekomendacje związane z rewitalizacją Pragi jaki
i Kamionka. Habitat chciałby z organizacjami współtworzyć to miejsce, jest gotowy zainwestować
w budynek środki finansowe, żeby móc go uruchomić. W procedurze uzyskania tego budynku
w wieloletnią dzierżawę jest tak, że jakieś wspólne zainicjowanie porozumienia w postaci listu
intencyjnego dałoby pewność, że Fundacja chce to miejsce razem współtworzyć. Jest to też forma
pokazania, zapewnienia, że nie działamy na wyłączność, że chcemy pozyskać teren potem go
eksploatować do naszych celów wyłącznie. Programy, które zamierza realizować Fundacja chce
realizować z organizacjami pozarządowymi i z organizacjami lokalnymi to miejsce współtworzyć.
Stąd propozycja listu intencyjnego, który ma charakter otwarty. Pytanie jest czy członkowie DKDS byliby
skłonni podpisać list. Zostało kilkukrotnie podkreślone, że Habitat chce, żeby organizacje pozarządowe
współtworzyły to miejsce. Pani Magdalena przedstawiła wiele możliwości, które mogłyby zaistnieć
w Centrum. Odbywałoby się tam masę działań szczególnie z zakresu ekonomii społecznej (obsługa
transportowa, warsztaty, narzędziownia itp.). Fundacja ma partnerów w postaci dużych
międzynarodowych korporacji, które zapewniają dopływ możliwości działania zapobiegania ubóstwu
mieszkaniowemu.
Trzonem Centrum „ReStore” byłby sklep, który dawałby możliwość utrzymania takiego miejsca. Jest
pomysł, żeby na kawałku działki zrobić ogródek, miejskie ule i wiele innych atrakcji, które są mogą stać
się lokalnie popularne i przyczynić się do integracji mieszkańców. Taka jest idea ReStore.
W liście intencyjnym zostanie szczegółowo przedstawiony opis działań.
Pan Sylwester Nowak zadał pytanie odnośnie zmiany nazwy RStore na bardziej zbliżoną do tego
miejsca, ulicy. Uznał że nazwa ta nie pasuje do Kamionka. Zaproponował przeprowadzenie konkursu
na nazwę nowo powstałej siedziby. Fundacja przyznała, że można nad tym pomyśleć, nie upiera się
przy zaproponowanej przez siebie nazwie Centrum. Uznała, że można poszukać jakiejś formy
rozwiązania. Jedna z propozycji ze strony organizacji pozarządowych np. Centrum „Berka”.
Fundacji bardzo zależy, żeby to miejsce było żywe, żeby odpowiadało potrzebom lokalnym. Pytanie na
które wspólnie musimy sobie odpowiedzieć, co dokładnie jest potrzebne?
Pani Przewodnicząca zapytała czy Fundacja chciałaby powołać radę programową przedsięwzięcia czy
myślała o jakiej innej może formie, która byłaby efektywniejsza.
Pan Jacek odpowiedział, że kiedy Dzielnica będzie gotowa dać Fundacji teren w dzierżawę, wtedy
nadejdzie moment na stworzenie programu i harmonogramu działań. Wtedy należy wystąpić do
lokalnych organizacji z pytaniem o pomysł na konkretne zagospodarowanie Centrum.
Pani Ewelina zapytała czy uczestnicy mają jakieś pytania i wątpliwości do przedstawicieli Fundacji.
Poinformowała również, że list intencyjny zostanie przesłany wszystkim organizacjom do zapoznania
się. Fundacja jest otwarta do udzielania wszelkich odpowiedzi na pytania. Ustalono, że na kolejnym
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spotkaniu DKDS Fundacja poprosi o udzielenie odpowiedzi na przedstawiony podczas komisji temat
poprzez podpisanie listu intencyjnego (założenie tego listu jest takie, że członkowie DKDS w rozumieniu
instytucje i organizacje). Na dzisiejszym DKDS została przedstawiona koncepcja, Fundacja dała pomysł
i teraz będzie oczekiwać od organizacji na odpowiedź a także na ewentualne podpisanie listu.
Pan Paweł Jarosz upewnił się jeszcze odnośnie nazwy, że Fundacja będzie myślała nad zmianą nazwy
i że wspólnie dojdziemy do konsensusu w sprawie nazwy, która będzie się wiązała z tym miejscem
historycznie.
Ad. 4
Pani Ewelina Bartosik przypomniała, że 22 maja br. podczas posiedzenia komisji DKDS pracowano
w grupach roboczych łączących przedstawicieli organizacji i rad osiedli nad priorytetowymi działaniami
z zakresu kultury i rewitalizacji. Wypracowano potrzeby mieszkańców Pragi-Południe we wskazanym
obszarze. Lista ma charakter rekomendacji, nie jest zestawieniem obowiązkowych działań, które
warunkują otrzymanie wsparcia finansowego w ramach dzielnicowych otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym przygotowano propozycję Uchwały Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,
która opisuje rekomendacje i potrzeby mieszkańców. Przedstawiła początkowe założenia dokumentu.
Pierwotny zamysł był taki, by treść listy była wskazówką dla organizacji jakiego rodzaju działań
oczekujemy w naszej dzielnicy. Tego typu działania miały być wyżej punktowane przez komisję
konkursową. Z uwagi na brak reprezentacji poszczególnych osiedli i wszystkich środowisk
reprezentujących organizacje pozarządowe jest propozycja, żeby ta lista była pewnego rodzaju
wskazówką, inspiracją dla NGO, które przygotowują swoje projekty. Natomiast nie byłaby to lista
wiążąca, oznaczająca że są to obowiązkowe działania, które organizacje powinny realizować w naszej
dzielnicy. Tym bardziej, że na pewno część organizacji pracuje już nad sowimi projektami dotyczącymi
kultury i rewitalizacji. Zwróciła się z prośbą do Komisji o podjęcie decyzji czy listę priorytetów
powinniśmy traktować jako wskazówkę czy raczej pewnego rodzaju twarde wskazanie dla Komisji
konkursowej, by lista działań w dokumencie była wyżej punktowana i ostatecznie realizowana przez
organizacje pozarządowe w dzielnicy.
Pani Jaśkiewicz-Wyrębska powiedziała, że warto byłoby zobaczyć jakie są zapisy wiążące
w ogłoszeniu konkursowym w przypadku projektów z kultury w uchwale konkursowej. Dopiero potem
rekomendować bądź nie rekomendować. Pytanie na ile DKDS powinien sterować zakresem konkursu.
Taki dylemat jest mocno przepracowywany przez komisje branżowe. Może należałoby przeprowadzić
głosowanie w sprawie uchwały DKDS.
Przeprowadzono glosowanie:
- kto jest za przyjęciem Uchwały? - 10 głosów
- kto jest przeciw? – 0 głosów
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- kto wstrzymuje się od głosu? – 1 głos
Niniejszym zakończono roboczą część spotkania. Pani przewodnicząca zaprosiła uczestników komisji
na wspólny poczęstunek z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
❖ Obrady Komisji zakończono po godz. 19.00.
❖ Kolejne posiedzenie DKDS odbędzie się roku 2018. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego
przesyła życzenia pełnych spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w Nowym Roku,
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę

Protokół sporządziła
Monika Czaplarska
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Praga-Południe
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