Zápis z predsedníctva
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
(Asociácia NPDM)

konanej dňa 2. 6. 2010 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. BSK a MPSVR SR
3. Plány do najbližšieho obdobia a rozdelenie úloh
4. Vízie a ciele 2011
5. Doplnenie podkladov k minimálnym štandardom
6. Záver.

1. Otvorenie
Schôdzu predsedníctva otvorila Marína Bartoňová (ďalej predsedajúca) a privítal prítomných.

2. BSK a MPSVR SR
Témou stretnutie boli možnosti získať povolenia a akreditácie podľa zákonov 448/2008 Zákon o
sociálnych službách a 305 /2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Vyplývajúce úlohy:
Barbora B. – do augusta – spracuje sprievodcu zákonom 305 a dopracuje informácie získané zo
stretnutia.
Matej N. – osloví pani z ministerstva či môžeme zverejniť ich kontakty na našej stránke.
3. Plány do najbližšieho obdobia a rozdelenie úloh
Informácie o stretnutí na BSK a z to vyplývajúcich možnostiach:
- Úvaha o napísaní listu, ktorý by slúžil na to, aby Miška Šopová skrz neho mohla
prezentovať nás, aby sa rozvinula spolupráca s BSK ale aj inými VÚC.
- Možnosť spolupráce, ochota z ich strany, treba sa prezentovať.
- Možnosť spolupráce v oblasti požičania priestoru napr. na konferencie, členské schôdze
a pod.
Web: neoficiálne informácie, že peniaze asi nebudú na vytvorenie nového webu.
- Peťo naďalej ostáva administrátorom webu, avšak všetky ostatné nízkoprahy majú právo
pridávať články, informácie atď.
- Návrh napísať projekty na vynovenie webu.
- Peťo spraví návrh reštruktualizácie webu + návrh o sekciách, ktoré budú podliehať kontroly
a ktoré nie ( 3 týždne ).
- Otázka financií – doména, administrácia.
- Vytvoriť anketu pre ľudí na webe aby pridávali nápady, dojmy, spokojnosť s webom.
- Zamerať sa na vytvorenie webu smerom k Asociácií NPDM.
- Vymedziť si, čo, aké informácie, ktoré budú na webe uverejnené prechádza kontrolou
všetkých členov a čo je v kompetencií a teda voľne uverejniteľné administrátorom.
- Meno domény?

Festival Pohoda:
Jednohlasná zhoda – chceme sa na prezentačnom podujatí zúčastniť.
- Marína B. spíše a pošle prihlášku do Pontis-u.
- Čo na mieste – stánok, foto výstava, tegovanie.
- Prípravné stretnutie 21.6. o 13:00 v KASPIAN-e.
4. Vízie a ciele 2011:
Do ďalšieho stretnutia každý vo svojej organizácií otvorí otázky: Čo by Asociácia NPDM mala
prinášať pre členské organizácie? Čo je pre nás dôležité, čo potrebujeme? Aké sú naše
očakávania a potreby?
Matej N. naformuluje presne čo potrebujeme zistiť a pošle informáciu aj ďalším organizáciám
(nielen predsedníctvo ): do konca júla čas pre organizácie, spracovanie do konca augusta
5. Doplnenie podkladov k minimálnym štandardom:
Dodané materiály od organizácií:
- Ulita: krízový manuál
- Ichtys: krízový manuál,
- Storm: výročná správa
- Človek v tísni: všetko
- Mixklub: výročná správa, etický kódex, metodika
- Mak, Trnava: všetko
Doplnili všetky vyžiadané materiály, takže splnili podmienky.
Organizáciám bolo potvrdené aktívne členstvo v Asociácií NPDM.

-

Misia Mladých - Tvrdošín: nedodanie materiálu.
Bola komunikovaná požiadavka o predĺženie lehoty na dodanie chýbajúcich podkladov.
Hlasovanie členov predsedníctva: Za predĺženie lehoty: Pre: 0 Proti: 4 Zdržali: 1
Výsledok: prechádzajú do pasívneho členstva.
Materiály sú uložené a archivované v sídle Asociácie NPDM.
4. Záver.
Predsedajúca ukončila schôdzu a poďakoval prítomným za účasť.

V Bratislave, 2. 6. 2010

Zapísala:

Mgr. Zuzana Hollá

........................................................................

Štatutárny zástupca:

............................ ......................................

