Stretnutie predsedníctva ANPDM
27.2.2013
Účasť: Peťa H. (Ulita), Barča B. a Ivanka P. (DFSR), Karin A. (Mládež ulice), Zuzka M. (Kaspian)

1. Konferencia Socia:
-

ponuka diskusie o možnostiach pomoci zo strany ministerstva prostredníctvom konferencie
12.3. a zapracovanie výstupov do akčného plánu

-

ANPDM – zaradená pod prevenciu sociálneho vylúčenia, záujem o aktívnu účasť na
konferencií v tejto sekcií

-

naša vízia spolupráce: úprava dotačného systému, pracovné skupiny, úzka spolupráca pri
tvorbe zákonov, koncepcií

-

zastupovanie v skupine/prezentácia (predstavenie ANPDM, význam nízkoprahových
programov, vízie a možnosti spolupráce), Peťa osloví Odyseus a SOCIU kvôli postupu
a možnosti prezentácie

2. Iuventa – grantový program:
-

Účasť na konferencií (Zuzka), kde sa preberala aj sociálna práca s mladými a deťmi (definícia
práce s mládežou nám prešla – môže sa objaviť v novom zákone o práci s mládežou). Vytvára
sa nový grantový program Adam (4?), ktorý môžeme ovplyvniť našim návrhom.

-

Zuzka pripraví návrh pre nový grantový systém do konca februára a pošle Iuvente

3. NPDM a samosprávy:
-

Barča: vytvorí list pre samosprávy s informáciou o našej existencií a o možnosti spolupráce +
odkazom na web a štandardy (kontakty cez register poskytovateľov alebo sociálne oddelenia
samospráv), overí si s Peťom K., s kým je v kontakte

4. ČAS:
-

Ponuka kurzu Kontaktná práca – distribúcia na web a do mailov (Peťo)

-

Ponuka aktívnej účasti na konferencií – trochu mimo s témami (ľudské práva, práca
s rodinou), možno bude mať príspevok Ulita

5. Okrúhly stôl:
-

Zuzka bude koordinovať prípravu, termín koncom apríla, treba si pozrieť jednotlivé úlohy

6. 3% a potvrdenia:
-

činnosť v predsedníctve nie je vnímaná ako dobrovoľná práca, skôr je to finančný vklad
jednotlivých organizácií

7. Zmeny v predsedníctve:
-

Mládež ulice bude zastupovať Karin, preberie oblasť „medializácia“ v spolupráci s Peťom K.

8. Dynamo:
-

28.–31.5. stretnutie vedenia medzinárodnej siete Dynamo na Slovensku (spojenie
s návštevami programov a členskou schôdzou – termín sa dohodne na 29. alebo 30.5.,
zapojíme hostí do programu)

-

ďalšie stretnutie európskej siete bude 24.-29.3. v Grécku (Thessaloniki), zúčastní sa Peťa
(zaplatí si časť letenky), účasť na októbrovom stretnutí v Rumunsku (Bukurešť) je v ponuke

-

Erasmus tréning: UKF Nitra ako potenciálny partner na rok 2014 – Maťo má ponúknuť
spoluprácu (Peťa mu preposlala oficiálny list od Graema Tiffanyho + máme ponuku zúčastniť
sa na tréningu 2013 ako podpora spolupráce do ďalšieho roku za podmienky
spolufinancovania cesty a ubytka),

-

Streetwork training institute v Lisabone: ďalej bežia tréningy, ponuku tréningov pre nás
a podmienky zavesíme na web

-

TransiTUs – španielsky projekt: hlavná téma aktivizácia mladých. Naši partneri – výmena
skúseností; v prípade, že projekt prejde, dostaneme príspevok na aktivity 20tis.eur
(prispievanie na web, vymieňanie info a skúsenosti, zozbieranie príkladov dobrej praxe),
spolufinancovanie je možné prostredníctvom práce

-

Britský projekt – príručka o streetworku pre nových terénnych pracovníkov – prídu urobiť
rozhovory, navštívia rôzne programov, Peťa dohodne termín a dá vedieť

-

nové dokumenty s anglickými titulkami: o medzinárodnej sieti Dynamo a o ženách na ulici

9. Ďalšie stretnutie:
-

Predbežný termín je v piatok 12.4. o 17.00 v Mixklube

-

obsahom bude hodnotenie uplynulého roka a spôsobu fungovania („či sa posúvame“), Iva
dohodne facilitátorku

