Protokół z posiedzenia
Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecznego
TARGÓWEK
12.02.2015
W dniu 12.02.2015 odbyło się posiedzenie DKDS Targówek z następującym
porządkiem spotkania:
1. Przywitanie
2. Przekazanie informacji z warsztatów związanych z budżetem partycypacyjnym ( Pan
Mariusz Bielecki)
3. Omówienie zagadnień przedstawionych na spotkaniu Forum Dialogu Społecznego
4. Informacje ze spotkania dotyczącego II etapu procesu konsultacji Programu Rozwoju
Współpracy m.st Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020
5. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2015 r
6. Organizacja pracy grup roboczych
7. Sprawy organizacyjne
8. Wolne wnioski, sprawy różne
Ad. 1
Przywitania dokonała Pani Przewodnicząca Lilianna Lach, prosząc jednocześnie o
przedstawienie się osób uczestniczących w spotkaniu.(Lista obecności w załączniku)
Ad.2

Pan Mariusz Bielecki przypomniał, że projekty do budżetu partycypacyjnego należy
składać do 17.02.2015. W maratonie pisania projektu wzięło udział około 20 osób.
Jak na razie wpłynęło bardzo mało ofert do urzędu. Głównym problemem jest bark
wiedzy, informacji wśród mieszkańców na temat budżetu partycypacyjnego. DKDS
postara się wśród swoich organizacji i po za nimi jak najwięcej osób zachęcić do
głosowania na konkretne projekty.
Ad.3
Pani Lilianna Lach uczestniczyła w spotkaniu Forum Dialogu Społecznego, następnie
przedstawiła główne zagadnienia z tego spotkania w szczególności zwracając
uwagę, że zgłaszając Inicjatywę Lokalną nie otrzymujemy z Miasta gotówki ale
materialne rzeczy( np. zakup konkretnego sprzętu –komputer) niezbędne do
realizacji przedsięwzięcia. Również została zaprezentowana książka Niezbędnik
Aktywnych Mieszkańców wydana przez Centrum Komunikacji Społecznej.
Ad.4
Pani Przewodnicząca Lilianna Lach poinformowała zebranych na DKDSie, że w I
etapie wspólnie przygotowywane były kierunki i założenia dokumentu. W etapie II
został skonsultowany ostateczny kształt dokumentu, który zostanie przekazany pod
obrady Rady m.st. Warszawy. Wypracowywany Program będzie dokumentem
strategicznym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy
pomiędzy Miastem a III sektorem.
Ad.5
Przedstawiciele organizacji należących do DKDSu poprosili o przedstawienie
harmonogramu imprez Urzedu Dzielnicy jak również swoich własnych i na kolejnym
spotkaniu zostanie ustalony dokładny plan pracy.
Ad.6
Członkowie DKDSu wyjaśnili nowej Pani Przewodniczącej na czym polega praca grup
roboczych, kiedy należy je powołać.
Ad.7
Kolejne posiedzenie zostało ustalone na 12.03.2015r. o godz. 18.30 w Ratuszu
Dzielnicy Targówek.
Ad.8




Do DKDSU dołączyła nowa organizacja Stołeczni Animatorzy Środowiskowi,
która zaprosiła do udziału w organizacji II Turnieju Wiosennego Drużyn
Podwórkowych w ogrodzie Jordanowskim przy ul. Suwalskiej. Szczegóły zostana
omówione na kolejnym posiedzeniu DKDS.
Wybrany również został jednogłośnie kandydat do Rady Seniorów p. Adam
Jaworowski.
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