
Zápis z členskej schôdze občianskeho združenia
Asocácia nízkoprahových programov pre deti a mládež

(Asociácia NPDM)
konanej dňa 29. júna 2012 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov
2.Informácia o zmene osôb menovaných organizáciami k zastupovaniu
3.Hlasovanie o záujemcoch o aktívne členstvo
4.Informácia o činnosti od konania sa poslednej členskej schôdze
5.Doplňujúce voľby predsedníctva
6.Diskusia, plán aktivít do ďalšieho obdobia
7.Záver

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov
Členská schôdza  je uznášania schopná v zmysle Stanov Asociácie NPDM. Za zapisovateľa bol 
určený Peter Kulifaj, overovateľmi Ivana Pitková a Martin Simon.

2. Informácia o zmene osôb menovaných organizáciami k zastupovaniu
Organizácie Mládež ulice, Člověk v tísni a Združenie STORM informovali o personálnych zmenách 
a  doručili  upravené  menovacie  dekréty.  Zastupkyňou  Mládeže  ulice  sa  stala  Estera  Köverová, 
Člověka v tísni Peter Kulifaj, Združenia STORM Martin Valentíny.

3. Hlasovanie o záujemcoch o aktívne členstvo
Fun Club Fortuna požiadala o zmenu statusu z pozície pasívneho na aktívneho člena. Predsedníctvo 
Asociácie  NPDM  konštatovalo,  že  organizácia  doručila  všetky  potrebné  dokumenty  (žiadosť, 
vyplnené  minimálne  štandardy,  stanovy  a  ostatnú  podpornú  dokumentáciu)  a  spĺňa  formálne 
podmienky pre status aktívneho člena.

Uznesenie  č.  1:  Členská  schôdza  Asociácie  NPDM  jednohlasne  prijala  Fun  Club  Fortuna  za 
aktívneho člena, zastupujúcou osobou je Emília Bezáková.

4. Informácia o činnosti od konania sa poslednej členskej schôdze
Spolupráca so s  amospráv  ou a     štátnou správou   (DF SR)
Pozornosť  sa  venovala  pripomienkovaniu   Zákona  o  sociálnych  službách,  najmä  zneniu  pre 
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu.  S ohľadom na zmenu vlády nešiel Zákon do väčších 
úprav  a  uvedený paragraf  sa  neupravoval.  Otvorená  ostáva  úloha  vytvoriť  informačný materiál 
o NPDM pre samosprávy (viď zápis z minuloročnej schôdze)

Fundraising I. (Združenie STORM) + Fundraising II. (KASPIAN)
Prebehla  komunikácia  s  viacerými  potencionálnymi  firemnými  partnermi.  Pripravil  sa  pre  nich 
jednoduchý  materiál.  Prebehli  viaceré  stretnutia  (Nadácia  KIA MOTORS,  Nadácia  Slovenskej 
sporiteľne a ďalšie) a stále sa hľadá vhodný partner, priestor na spoluprácu. Tento rok je len veľmi 
nereálne tento typ spolupráce rozvinúť a bolo by užitočné uvažovať nad podpornými aktivitami 



(napr. okrúhly stôl sympatizantov/nadácií/ľudia, ktorí tomu vedia pomôcť či kampaň na FB a pod.). 
V oblasti písania projektov na konkrétne otvorené výzvy sa nereagovalo na žiadnu.

Medializácia (Mládež ulice) a S  tarost  livosť   o členov   (Člověk v tísni)
Za obdobie od posledného stretnutia všetkých členov boli zverejnené každý mesiac v priemere dva 
články. Priemerná návštevnosť je 240 IP adries/mesiac, resp. 2000 stránok/mesiac, čo predstavuje 
približne  rovnaký  počet  ako  pred  rokom.  Nosný  článok  bol  zverejnený  len  jeden,  namiesto 
plánovaných  3-4  článkov.  Oblasť  starostlivosti  o  členov  sa  obmedzila  na  informovanie 
prostredníctvom web stránky.

Iné
• Asociácia NPDM sa stala členom Dynamo International
• Stručná výročná správa je pripravená, prejde ešte drobnými úpravami s termínom uzávierky 

do konca júla 2012
• Asociácia NPDM hospodárila s minimálnym finančným obnosom, výsledok hospodárenia 

bude súčasťou výročnej správy
• Revízna komisia konštatovala súlad činnosti organizácie s jej Stanovami

5. Doplňujúce voľby predsedníctva, revíznej komisie, podpredsedu
Nakoľko  došlo  k  personálnym  zmenám  a  pozícia  v  predsedníctve  Asociácie  NPDM  je 
nezastupiteľná, pristúpili sme k doplňujúcej, verejnej voľbe s nasledujúcim výsledkom

Uznesenie č. 2: Na základe doplňujúcich volieb sa členmi predsedníctva stávajú:

Meno ZA PROTI ZDRŽALI SA VÝSLEDOK
Estera Köverová jednohlasne - - zvolená
Mgr. Martin Valentíny jednohlasne - - zvolený
Mgr. Peter Kulifaj jednohlasne - - zvolený

Rozdelenie priorít prebehne na najbližšom predsedníctve, do 30 dní.

Uznesenie  č.  3: V  doplňujúcich  voľbách  bola  zvolená  za  členku  revíznej  komisie  Barbora 
Hurtišová.

Z  dôvodu  žiadnych  prijatých  nominácií  neprebehlo  hlasovanie  o  podpredsedovi/kyni  Asociácie 
NPDM a tak táto pozícia ostáva neobsadená.

6. Diskusia, plán aktivít do ďalšieho obdobia
Hlavná diskusia sa viedla o „otvorení sa“. Jedným z návrhov je forma, kedy sa môže „každý“ stať 
členom Asociácie NPDM. Iným návrhom je podpora vytvárania pracovných skupín, kde sa môžu 
pozvať ľudia, ktorí môžu dať nášmu pôsobeniu nový rozmer. O téme sa väčšmi diskutovalo ako 
uzatváralo, výstupmi je:

• pozvania na predsedníctvo, príp. téma, budú zverejnené na web stránke
• pokiaľ  vznikne  konkrétna  skupina/jednotlivci,  ktorí  budú  podporovatelia  nízkoprahov, 

vytvoríme pre nich kategóriu na stránke
• pozvánky budú rozosielané aj na prípadné iné podujatia (napr. semináre)
• vznik pracovných skupín je možný
• vytvoríme FB profil Asociácie NPDM

7. Záver
Predsedajúca ukončila členskú schôdzu s poďakovala prítomným za ich účasť.



V Bratislave, dňa 29. júna 2012

Zapísal: Mgr. Peter Kulifaj ….......................................................

Overili: Mgr. Ivana Pitková ….......................................................

Mgr. Martin Simon ….......................................................


