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V  tejto správe nájdete informácie o  činnosti predsedníctva

Asociácie nízkoprahových programov

 pre deti a mládež (ANPDM) v roku 2012. 

Správa predstavuje členov a 

členky predsedníctva 

asociácie a  úlohy, 

ktoré mali zverené. 

Čo sa za minulý rok 

podarilo si prečítate na

ďalších stranách...



  

In this report you can find informations about activities of 
Association of low-treshold services for children and youth              
in 2012.

Report introduces members
 of coordination board of the
association and
their tasks for this year.

You can find out more about
where we were successful and
where not during the year 
reading next pages. 

 



  

Mgr. Petra Hraňová
Ulita

    Petra je predsedníčkou Asociácie NPDM  a  jej úlohou je koordinovať stretnutia 
predsedníctva a  činnosť v  období medzi jednotlivými stretnutiami.

    

    Okrem toho asociáciu reprezentuje a  je jej štatutárnou zástupkyňou. Stretnutie 
organizácii, ktoré asociáciu počas  tohto roka viedli, sa podarilo zorganizovať 4-
krát a  2-krát sa stretla bratislavská pracovná skupina k  príprave konkrétnych 
aktivít. V  júni prebehla Členská schôdza a  sprievodným programom boli dva 
vzdelávacie semináre. Počas roka 2012 sa predsedníčka zúčastnila na dvoch 
stretnutiach medzinárodnej siete Dynamo International Streetworkers Network v  
holandskom Maastricht a  francúzskom Rouen, kde bolo schválené členstvo 
ANPDM v  tejto sieti. Výhodou členstva je hlavne výmena skúseností, 
medzinárodná podpora a  prístup k  vzdelávacím projektom. 



  

Mgr. Petra Hraňová
Ulita

       Petra is a President of  the associations and her task is to coordinate meetings 
of the coordination board  and its activities.

       She is also statury representative of the association. In 2012 the board 
members met 4 times and the Bratislava working group 2 times.  In June  2012 
there was an annual meeting of all member organisations where we offer also 
two educational trainings as a accompanying program.  During last year Petra 
participated in two meetings in Dynamo International Streetworkers Network in  
Maastricht, Netherland and Rouen, France where Slovak association became a 
member of this networ. Benefits of this membership are the exchance of 
experiencies, international support and opportunities for joined educational 
projects. 



  

                            Mgr. Zuzana Milatová KASPIAN

Zuzana mala na starosti oblasť „Získanie finančného partnera pre                                                 
ďalší rozvoj nízkoprahových programov na Slovensku“. 

V tejto oblasti sa tímu KASPIANu za uplynulý rok podarilo vytvoriť komunikačnú                             
stratégiu pri hľadaní dlhodobého partnera pre nízkoprahové programy pre deti a                                       
mládež.

Dostali sa na podujatia akými sú napríklad: Fórum firemnej filantropie či na 
odovzdávanie cien Via Bona za firemnú filantropiu

  Vďaka ich činnosti sa dostala téma nízkoprahových programov a potrieb                                                 
  organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou do pozornosti viacerých firiem a nadácií.

 Okrem toho Zuzana zastupovala asociáciu na stretnutiach pracovnej skupiny v                                  
Iuvente k témam uznania práce s mládežou a stratégia SR pre mládež 2014 – 2020. 



  

                           Mgr. Zuzana Milatová KASPIAN

Zuzana´s task was  „Finding financial partner for development                                                           
of  low-threshold services for children and youth in Slovakia“. 

Team of KASPIAN was succesfull in preparing communication strategy for finding a                                  
long - term partner for low-threshold services for children and youth.

They visited as a guests two events – Forum of corporate philantrophy and                                                
 Via Bona – awards of corporate philantrophy

Because of their activities low-treshold services for children and youth are                                                 
now in focus of some companies and foundations.                                                                                       
Zuzana is also member of working group in Iuventa, the national agency to youth,                                  
which is preparing documents supoorting the new strategy of youth work for                                             
2014-2020 in Slovak republic

  

 

   

 



  

Mgr. Barbora Brichtová

Mgr. Ivana Pitková

Detský fond 
Slovenskej republiky

   Barbora sa ujala oblasti „Komunikácia so štátnou správou a samosprávou v       
prospech nízkoprahových programov“. V spolupráci s ostatnými                             
organizáciami v  predsedníctve asociácie vytvorila pripomienkový materiál k               
novele Zákona o  sociálnych službách, kde sme mali možnosť zapracovať, čo                
nám v  súčasnej úprave chýba a  prezentovať ho na stretnutí s  pracovníčkami          
odboru sociálnych služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a  rodiny.  

       Ivana mala v asociácii funkciu revízorky a dohliadala na jej činnosť. 

 



  

Mgr. Barbora Brichtová

Mgr. Ivana Pitková

Detský fond 
Slovenskej republiky

      Barbora´s task was about „Communication with government  and local                       
authorities  to support low-treshold services for children and youth“. In               
cooperation with other organizations she produced  material for commenting  on              
the Law of Social Services that was introduced to the Ministry of Labour, Social          
Affairs and Family and discussed with the Department of Social Services.  

      Ivana was an auditor of the association. 

 



  

Mgr. Martin Valentíny
 Združenie Storm

     Martin mal pridelenú oblasť „Získanie finančných prostriedkov na                               
činnosť Asociácie NPDM“. 

     Finančné prostriedky sa za uplynulý rok prostredníctvom grantových výziev                     
Združenia Storm nepodarilo získať a  tiež sa nepodarilo nájsť potenciálneho                 
donora. Dôvodom boli medziiným aj personálne zmeny a  tým zmeny v                          
zastupovaní organizácie v asociácii. 

     Okrem tejto úlohy mal Martin v  prvom polroku funkciu  revízora  a                             
dohliadal na činnosť asociácie.



  

Mgr. Martin Valentíny
 Združenie Storm

      Martin was responsible for task „Funding for  the activities of  the association“.

       

      The reason why this task was not completed were personnel changes within                       
the organisation and because of this also changes in representation in the association.

       

       In the first six months of 2012  Martin had the role as an auditor in the association.  

         



  

Mgr. Estera  Köverová,
Mládež ulice

Mgr. Peter Kulifaj
Člověk v tísni

      Peťo a  Ester si delili úlohy v  dvoch oblastiach                                                               
„Starostlivosť o  členské organizácie                                                                           
Asociácie NPDM“ a  „Medializácia činnosti                                                  
nízkoprahových programov a  Asociácie NPDM“. 

   V oblasti rozvoja členských organizácií prebiehala štandardná komunikácia a  
reagovanie na ich potreby a otázky. Jednou z  činností bola asistencia pri spracovaní 
žiadosti o  aktívne členstvo a konzultácie k  minimálnym štandardom. Tieto aktivity boli 
úzko previazané s  oblasťou medializácie, najmä zverejňovaním článkov a  informácií 
na stránke www.nizkoprah.sk. V  roku 2012 bolo zverejnených 27 správ z  činnosti 
členských organizácií, zo sveta nízkoprahových programov v  zahraničí, tlačových 
správ, pozvánok a  krátkych užitočných informácií. Za rok 2012 sme zaregistrovali cez 
3 200 návštev a  prezretie takmer 25  000 stránok. Okrem týchto úloh reprezentoval 
Peter asociáciu na stretnutiach  Koalície pre deti iniciovanej Nadáciou pre deti 
Slovenska. 



  

Mgr. Estera  Köverová,
Mládež ulice

Mgr. Peter Kulifaj
Člověk v tísni

      Peter and Ester shared two tasks: Support for                                                                
members of the association“ and PR for low-                                                         
threshold services for children and youth and for                                                       
the association“.

     Support for member organisations  was provided through standard communications 
and responses to their needs and questions. For example Peter was helping them with 
assistance to processing of the applications  for active membership and consulting 
about minimum standards. This was connected with the communications through 
webside –  www. nizkoprah.sk. In 2012 we published 27 reports about activities of 
members of association, press releases,  invitations and short reports. In 2012 it was    
 3 200 visitors and 25 000  viewed  pages on our website. Peter also represented the 
association in the Coalition for children initiated by Children of Slovakia Foundation.    

        
         



  

      Mgr. Matej Nagy, OZ Ichtys

    Matej sa staral o  formálnu stránku hospodárenia asociácie a  vedenie               
účtovníctva.

    Finančné príjmy Asociácie NPDM za posledný rok pochádzali len zo                     
symbolických  príspevkov členských organizácii za účasť na členskej schôdzi                   
a seminároch vo výške 10,- eur. Asociácia nemala žiadne ďalšie príjmy. 

     Výdavky predstavovali náklady na organizáciu členskej schôdze, vedenie                         
účtu a webhosting stránky asociácie vo výške 59,76 eur. 

       Finančný zostatok na konci roka 2012 bol 0,- eur.



  

      Mgr. Matej Nagy, OZ Ichtys

       Matej was responsible for  financial management and accounting.

      Financial incomes of the association in 2012 came only from symbolic contributions of       
member organizations for their participation on seminars (10 €). There was                       
no other income.

    The expenses covered the costs for the annual meeting, bank account and                
webhosting in the amount  of  59,76 €.                                                                                    
   

      Financial result at the end of year 2012 was 0,- €. 

   

      

     

      



  

Asociácia nízkoprahových programov pre 
deti a mládež

Kontakty/Contacts:

Ambroseho 15

Bratislava  

Slovenská republika

851 01

     asociacia@nizkoprah.sk

     www.nizkoprah.sk

    Fb: Asociácia nízkoprahových programov 

pre deti a  mládež  
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