ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA ASOCIÁCIE
Dátum konania: 01. 12. 2011
Miesto konania: ULITA, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava
Účastníci/čky zasadnutia: Mgr. Petra Hraňová, Mgr. Barbora Brichotová, Mgr. Ivana
Pitková, Mgr. Peter Kulifaj, Mgr. Martin Valentíny
Program zasadnutia:
1. Čo je nové?
2. Čo kto urobil od posledného stretnutia?
3. Združenie STORM
4. Konferencia
5. Dynamo International
6. Ďalšie stretnutie
1. Čo je nové?
MIXklub
MIXklub rieši situáciu s priestorom. Priestory, v ktorých sa nachádzali už nemôžu užívať.
Ako alternatíva sa ponúka priestor DeD. K 1. 12. 2011 majú mesačnú výpovednú lehotu.
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež ponúkla pomoc, MIXklub si má
zažiadať ak bude niečo potrebovať.
MLÁDEŽ ULICE
Poskytovanie svojich služieb plánuje rozšíriť aj do Rače (mestská časť Bratislavy).
Združenie STORM – Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS
Robí nábor na nových/nové dobrovoľníkov/čky a kontaktných/né pracovníkov/čky do
klubu, ale aj do terénneho programu.
ULITA
Snažia sa vybudovať športové ihrisko v blízkosti svojho pôsobenia, stále vo fáze zháňania
povolení.
V lete 2011 prijali do svojho tímu sedem nových spolupracovníkov/čok. Ku dňu 1.
decembra zostali 4.

2. Čo kto urobil od posledného stretnutia
Mgr. Peter Kulifaj – uverejnil články od troch organizácii na webstránku
- uverejnil článok o konferencii v Prahe
Úlohy ostatných členov Asociácie NPDM, ktorí/é sa nezúčastnili zasadnutia budú
prebrané na najbližšom stretnutí.
3. Združenie STORM
Odchodom Mgr. Kariny Andrášikovej zo Združnia STORM stratilo združenie členstvo
v predsedníctve Asociácie NPDM.
Alternatívne riešenia sú nasledovné:
1. Mgr. Martin Valentíny sa vzdá svojej funkcie Kontrolóra a bude zvolený ako člen
predsedníctva Asociácie NPDM
2. Mgr. Martin Valentíny si ponechá svoju funkciu a niekto iný z tímu Nízkoprahového
klubu pre deti a mládež CIRKUS prijme funkciu člena v predsedníctve Asociácie NPDM
Čo sa týka priority, ktorú vzala Mgr. Karina Andrášiková Združeniu STORM –
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS táto priorita zostáva.
K voľbe nového člena predsedníctva Asociácie NPDM za Združenie STORM –
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS bude zvolaná výnimočná členská schôdza.
4. Konferencia
Asociácia NPDM plánuje uskutočniť konferenciu, ktorá by sa samozrejme týkala
nízkoprahovej filozofie a nízkoprahových programov.
Z rozhovoru vznikla aj dilema pre koho by mala byť robená konferencia a ako má byť
zostavená. Či sa má špecifikovať na pár oblastí alebo má byť široko postavená?
Postupne bolo vypísaných niekoľko oblastí tém (rozvoj tímu, metódy a techniky, etické
dilemy, meranie efektivity, historický vývoj, vzdelávanie NPDM), ktoré zatiaľ slúžia len
ako okruhy a k tejto oblasti bude naplánované špeciálne stretnutie.
Mgr. Petra Hraňová z Ulity sa za Asociáciu NPDM v priebehu roka stretne
s potenciálnymi partnermi (Bratislavský samosprávny kraj, SOCIA, Nadácia Intenda atď.)
5. Dynamo International

Dynamo International ja medzinárodná sieť národných sieti združujúcich terénnych
sociálnych pracovníkov/čok. Ich záujmom je združovať organizácie ako napr. Asociáciu
NPDM.
Asociácia NPDM má možnosť stať sa členom Dynamo International. Členstvo môžeme
získať ako aktívny člen, ale aj ako pasívny člen.
6. Ďalšie stretnutie
Členovia predsedníctva budú mať povinnosť zúčastniť sa na zasadnutí predsedníctva
asociácie, poprípade poslať svojho/svoju zástupcu/kyňu z danej organizácie.
Termín stretnutia dohodne predsedníčka e-mailom.

