Zápis predsedníctva Asociácie NPDM
4. 2. 2015
Zúčastnili sa: Peťa Hricová(Ulita), Marek Madro (IP), Zuzka Milatová (KASPIAN), Milada Javorová (Človek
v tísni), Karin Andrašiková (Mládež ulice), Denisa Valachovičová (DFSR), Robo Tkáč (STORM),
Milka Švenková (Fortunáčik, Hl. mesto BA)

Hostia na stretnutí predsedníctva:
-

-

nízkoprahový klub Fortunáčik – deti – 6-15r – pod sociálnym oddelením Magistrátu - fungujú 2
roky, je tam iba jedna pracovníčka, pociťuje potrebu rozšíriť tím; prišla sa oboznámiť s tým ako
funguje asociácia;
zatiaľ sú členmi ANPDM iba OZ, to či budeme prijímať nízkoprahy pod obcou bude asi o ich
záujme a nastavení možno aj stanov ANPDM na túto možnosť;
Storm – zmena človeka, Maťo V. odišiel z organizácie a prestáva ju zastupovať v ANPDM =
skončilo im členstvo v predsedníctve; organizácia poslala nového zástupcu, majú záujem
zúčastňovať sa stretnutí

Čo sa deje v organizáciách – na úvod zástupcovia organizácii informovali, aká je u nich aktuálna situácia.
Na prelome rokov najviac rezonovali personálne zmeny v tímoch.
Priority, ktoré boli zadefinované na členskej schôdzi a rozdelenie úloh na 2015:
o

o

o
o

o
o

o

MPSVaR SR - zákon SPO a soc. kuratele, zákon o soc. službách – Barbora, Zuzka, Marek – Barbora
B. sa zapojila do pracovnej skupiny k zákonu o soc. službách, Zuzka zistí, ako ďalej pokračuje
príprava novelizácie SPO
MŠVVaŠ - zákon o práci s mládežou, koncepcia o práci s mládežou na 2016-2021- Zuzka, Marek –
sú v kontakte s Iuventou, Mládež ulice poskytne výskum o kvalite služieb pre mládež o ktorý sa
dá oprieť
Komora sociálnych pracovníkov – prípravný výbor – Peťo, Maťa z IP.
Dynamo Int. – Karin – bude riešiť komunikáciu a preposielať informácie, s Peťou idú o 2 týždne
do Španielska kvôli projektu Ulity, kde sa môže zoznámiť s niektorými členmi siete; členské
v Dyname je stanovené na 150 € ročne – zaplatíme z fin. rezervy (overí Peťa) a prehodnotíme na
konci roka, ako ďalej a či ďalej chceme byť členmi
Grantový program NDS – Peťa, Zuzka, Marek – sledujú info od nadácie
Rada vlády pre prevenciu kriminality – prebehol prvý odporúčací výber projektov, rada ešte
nezasadla; tento rok majú zasadnúť skôr a podľa všetkého sú vyčlenené zdroje aj na priamu
prácu; stretnutie s prednostom riešili DFSR, ale nemal teraz čas – Peťa a Barbora
Podpora členov, nových nízkoprahov:
o web – napĺňa Peťo;
o facebook – Karin poupratuje a bude uverejňovať info za asociáciu;
o mailová komunikácia – zistiť, či to rieši Peťo;
o asistencia pri registrácií služieb na VUC – Milada.

Dohoda komunikácie / spolupráce v rámci ANPDM:
-

Mailová komunikácia – kto sa do týždňa nevyjadrí, súhlasí, ak sa stanoví skorší termín, platí ten;
Facebook – každý môže z predsedníctva pridávať obsah (informuje o tom Karin) – vzdelávania,
pracovné ponuky, granty, publikácie, výskum, činnosť asociácie;
Web – informácie, novinky z klubov a komplet to čo sa dáva na FB;
Pracovné veci interné - e-mail predsedníctva – Peťa, Peťo, Zuzka, Milada, Barbora, Marek;
informácie/výstupy posielať aj na aktívnych členov

Iné témy:
-

zdravotná služba - Peťo a Zuzka pošlú viac info.;
možnosti supervízie pre iné nízkoprahy – tipy pre Fortunáčik;
diskusia ako na spoluprácu s mestom a MČ.

Ďalšie stretnutie v Piatok 24.4.2015

