Zápis zo stretnutia Asociácie NPDM
Predsedníctvo 12. 2. 2014

Pritomní/é: Zuzana Milatová (KASPIAN), Petra Hraňová (Ulita), Barbora Brichtová (Detský
fond SR), Ivana Pitková (Detský fond SR), Peter Kulifaj (Mládež ulice), Milada Javorová
(Člověk v tísni), Juraj Štofej (Koburgovo, n.o.)
1. Informácia o členoch a nových organizáciách
Centrum Mak - Juraj Štofej
- oddelila sa časť členov centra a vznikla nová organizácie Koburgovo – nezisková
organizácia;
- pôsobia kúsok od Coburgovej;
- chcú byť aktívnymi členmi asociácie – postup budú konzultovať s Peťom K.
I-pečko - Marek Madro – zvažujú členstvo - Peťa konzultuje
Nová organizácia v Košiciach – Peťa konzultuje
Misia mladých – Orava – nízkoprah sa posunul do inej roviny, Misia mladých sa aktuálne
venuje viac pomoci rodinám v núdzi - Peťo konzultuje
Maťo by sa mohol ozvať sa členom a zistiť, či žijú (poslať výročné správy)
2. Aktuálne výzvy
NDS – do 10. 3. 2014
Intenda – nová výzva bude zverejnená vo štvrtok. Kompletný harmonogram termínov výziev
majú na web stránke.
3. Web
Zaplatený web na najbližší rok - http://nizkoprah.sk/
Peťo – nahodí zápisy na web.
4.
-

EEA projekt
odoslaný projekt (projekt začína 1.3.2014)
úloha pre všetkých – rozmyslieť si kto pôjde zástupca za organizáciu
Konferencia Oslo - cesta od 31. 3. – 5. 4. 2014
každý z účastníkov cesty vytvorí článok resp. blog
24. 4. 2012 seminár Asociácia NPDM
treba dohodnúť kritéria na účastníkov - 7 ľudí.

5.
-

NPDM Cup
NPDM futbal - máj 2014
priestor Mamateyova
organizuje Karin Andrášiková (Mládež ulice)
viac info pošle emailom

6. Pin-pong a Kalčeto
- organizuje Barča
- termín ešte nemajú
7.
-

Kemp Ulita
mladý aktivisti v komunite (5 miest – s dobrou angličtinou)
Téma - práca s komunitou
workshopy
vek od 18

8. Činnosti, ktoré sa realizujú v NPDM
- Zuzka pripraví tabuľku v google doc
- Aktívni členovia sa budú vyjadrovať
9. IUVENTA
- žiadosť o oficiálne stanovisko, do ktorej z línii sa môžu zapojiť lokálne organizácie,
ktoré pracujú s DaM
- zistiť kto to rozhoduje na MŠVVaŠ
10. Konferencia
- plánovaná na október - november
- Erasmus http://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/guidelines-eacea-052014_en.pdf
- všetci porozmýšľať koho by sme chceli pozvať – typy a kontakty poslať Zuzke
- počas konferencie spraviť prieskum (čo potrebujú v oblasti vzdelávania)
11. Pohoda – Dobrá krajina
- diskusia na Pohode v stane DK
- zapojenie organizácií, ktoré majú v DK projekt (Ulita, KASPIAN, MixKlub)
- Peťa vykomunikuje podmienky
12. Iné
- Vhodné nadácie pre začínajúce NPDM – diskusia o tom, koho v súčasnosti odporúčať.
Náročnosť administratívy je už i pri menších projektoch stále vyššia a stáva sa bariérou
najmä pre organizácie, ktoré nemajú aj platených pracovníkov. Peťo dohodne stretnutie
s NDS k téme.
- Výročná správa – spracuje Peťa
Najbližšie stretnutie 6. 3. v Ulite o 9:30, ak prejde Nórsky projekt.
Spracovala: Zuzana Milatová

