Zápisnica z predsedníctva Asociácie NPDM
Dátum konania: 15.3.2012
Miesto konania: KASPIAN
Prítomní/é: Petra Hraňova (Ulita), Zuzana Hollá (KASPIAN) Barbora Hurtišová, Kristína
Hozáková (Združenie STORM), Peter Kulifaj (Mládež ulice, People in need), Barbora
Brichtová, Ivana Pitková (Detský fond SR – MIXklub)
Program:
1. Úlohy KASPIAN a PIN
2. Dynamo International
3. „Technické“ oblasti (výročná správa, vedenie účtovníctva, členská schôdza, nové
organizácie v Asociácii...)
4. Konferencia
5. Mandáty (zmena osôb, ktoré zastupujú organizácie?)
6. Novinky
Priebeh:
1.Úlohy KASPIAN a PIN

PIN (hlavná úloha: komunikácia s členskými organizáciami) – s ohľadom na personálne
zmeny bude potrebné ujasniť si plnenie priority. Aktuálny stav nie je významne odlišný od
posledného stretnutia predsedníctva. V tejto oblasti musí PIN viacej pracovať – o svojom
pôsobení spracuje report do konca apríla. Komunikácia sa obnoví najmä ak sa začne proces
prípravy členskej schôdze.
KASPIAN (hlavná úloha: fundraising)– oslovili viacero potencionálnych partnerov, ktorí by
zastrešili nízkoprahové programy pre deti a mládež s ideou celkovej podpory, teda nie len
grantový systém, ale tiež podpora rozvoju oblasti – hľadáme lídra. Všetko je v stave
vyjednávania z viacerými z nich, informácie bude Zuzka priebežne aktualizovať.
2.Dynamo International

V súvislosti s Erasmom sa Petra dozvedela, že by Graeme (Dynamo) potreboval partnerstvo
aj v SR (medzinárodné vzdelávacie programy). Reálnym partnerom musí byť univerzita, preto
je možné prepojenie s katedrami sociálnej práce (aktuálne najmä bratislavskej). Asociácia by
mohla byť spolu-partnerom. V tomto smere bude potrebné zistiť v akom stave je ich
vzájomná komunikácia (Petra).
Petra bola na stretnutí Dynama v Maastrichte, odoslala prihlášku o členstvo a čaká sa na
schválenie od siete. Páčilo sa jej, že Dynamo vyzerá byť živé, je tam široká diverzita a to čo

ich spája je terénna sociálna práca ako metóda. Program Dynama na rok 2012 vie preposlať
Petra. Patrí k nim obnovenie webstránky, vydanie publikácií a výskumné projekty.
3.„Technické“ (výročná správa, účtovníctvo, členská, nové organizácie...)

Nové organizácie – záujem organizácie z Ružomberka o transformáciu (najmä na terénnu
prácu). Ozve sa im Peťo.
Nová organizácia sa formuje aj v Stupave, kde nadviazali spoluprácu so samosprávou.
Komunikovali s KASPIAN-om, ktorý im vytvoril aj podporný list.
Odporúčacie listy – mohli by sme pripraviť, spracuje Barbora.
Osloviť by bolo možné Košice (nízkoprahové saleziánske stredisko na Luníku IX.,), aj
v Žiline beží program, ktorý pozná Barbora. Peťo v rámci spracovaniu plánu navrhne plán
oslovenia „nových“ organizácií.
Vzdelávanie – Asociácia NPDM nevie nateraz ponúknuť vzdelávanie priamo, no dokáže
sprostredkovať kontakty na ľudí/organizácie, ktoré ich poskytujú (Zuzka/KASPIAN, Peťo/PPROGRESS)
Účtovníctvo – Petra overí u Maťa daňové priznanie a ďalšie pokračovanie v jeho vedení
Maťom (Ichtys).
Výročná správa – navrhnuté bolo vytvorenie menšej brožúry, nie štandardná výročná správa.
Každý člen pošle fotku. Petra sa na to pozrie po obsahovej a grafickej stránke – môže
poprosiť o pomoc ďalšie osoby, nás.
Členská schôdza – predbežný termín 15. – 16.6. 2012 v Bratislave. V piatok poobede
ponúknu predsednícke organizácie exkurzie v zariadeniach + workshopy na vybrané témy,
v sobotu doobeda prebehne členská schôdza a stretnutie predsedníctva.
Bude stretnutie iba k členskej schôdzi o 9:30 12. apríla v DF SR. Treba si do tohto termínu
premyslieť, čo by mohla organizácia ponúknuť (workshop), koho pozvať na schôdzu a
podobne.
4.Konferencia

Pokračujeme v pláne z posledného predsedníctva, viac v predchádzajúcom zápise.
5.Mandáty?!

STORM – aktuálne to počká do riadnej členskej schôdze.
Mládež ulice + PIN – Peťo do riadnej členskej schôdze ostáva členom za MU, na členskej
schôdzi bude zastupovať PIN, Mládež ulice bude mať nového zástupcu/kyňu. Dovtedy môže
delegovať zástupcu, ktorý sa bude zúčastňovať stretnutí Predsedníctva Asociácie NPDM.
Diskusia k fungovaniu predsedníctva – termín predsedníctva bude vopred zverejnený na
internete, aby mali členské/nečlenské organizácie možnosť požiadať o svoju účasť s bodom

programu. Zároveň je potrebné dať vedieť členským organizáciám, že je tento mechanizmus
možný (PIN).
6.Novinky

STORM – robia nový nábor. Noví ľudia prechádzajú zaškolením, náčuvmi. Opätovne sa
rozbieha terén s deckami. Hrozí tiež strata priestorov, nakoľko by sa mali mestom predávať.
Ulita – stále sa rieši ihrisko, aktuálne upratanie na pozemku.
Mládež ulice – reálnym je rozšírenie činnosti do Rače, na Rendez už tento rok.
People in need – nastala zmena na pozícii riaditeľa, novým riaditeľom je Peťo Kulifaj.
KASPIAN – veci idú štandardne, nastávajú dôležité osobné zmeny.
Zapísal: Peťo Kulifaj

