Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava

Zápisnica
Predsedníctvo Asociácie NPDM
Dátum: 3. júl 2009
Miesto: Nitra
Prítomní: Peter Kulifaj (Mládež ulice), Karin Andrašiková (STORM pri UKF), Monika Marková
(Ulita), Barbora Brichtová a Ivana Pitková (Detský fond SR), Marína Bartoňová a Zuzana Hollá
(KASPIAN), Matej Nagy (Ichtys)
Na zasadaní bola prijatá za pasívneho člena YMCA MZ Nitra v zastúpení Heleny Lefantovej a Ing.
Anny Petrovičovej počtom hlasov 6 za, 0 proti, 0 zdržalo sa.
Priebeh:
1. Podpora rozvoja členských organizácií/minimálne štandardy
Komunikácia s organizáciami prebieha, osobné stretnutia sa uskutočnia podľa plánu do konca
septembra – v prípade záujmu.
2. Nadviazanie dôležitých partnerstiev
Česká asociácia streetwork – dňa 1. júla sa Asociácia NPDM stala oficiálnym partnerom ČAS-u v
ich medzinárodnom projekte zameranom na vzájomnú spoluprácu. Projekt by mal okrem iného
umožniť vybraným pracovníkom zo Slovenska absolvovať kurz „Základy nízkoprahových služieb“
v Českej republike. Bližšie informácie budú v priebehu jesene zverejnené na internetovej stránke.
ISMO – zástupcovia ISMO (Nemecko) vyjadrili svoj záujem uskutočniť, vo vzájomnej spolupráci,
podujatie na Slovensku (konferencia/workshop/iné). Aktuálne riešia podrobnosti v rámci svojej
organizácie a budú nás kontaktovať.
Vysoké školy – viaceré katedry boli oslovené s ponukou spolupráce, niektoré ešte len budú. V
kontaktovaní konkrétnych osôb na vybraných katedrách sa bude pokračovať po letných
prázdninách.
Matej Nagy navrhol osloviť charitu a diakoniu k spolupráci. Návrhu sa budeme venovať na
najbližšom stretnutí.
3. Postlegislatívna agenda + „veľké“ štandardy
Podklady pre zaslanie žiadosti k interpretácií §33 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (a
prepojení na financovanie) budú spracované v priebehu nadchádzajúcich 4 týždňov. Úvod k
„veľkým“ štandardom, tak aby boli v súlade s uvedeným Zákonom bude pripravený do konca roka
2009.
4. Spolupráca s Nadáciou Intenda
Nadácia Intenda v rámci Blokového grantu získala prostriedky na rozvoj nízkoprahových
programov. V rámci viacerých stretnutí sme sa doposiaľ dohodli na tom, že Asociácia NPDM bude
aktívne zapojená do tvorby novej internetovej stránky venovanej nízkoprahovým programom.
5. Príprava aktivít
Festival Pohoda - aj toho roku bude možné prezentovať nízkoprahové programy na uvedenom
letnom festivale. V rámci diskusie sme vytvorili myšlienkový zámer – simulácia nízkoprahového
programu pre mladých s množstvom ponúkaných služieb.
Workshop – zámerom je pripraviť jedno či dvojdňové podujatie pre pracovníkov/dobrovoľníkov
nízkoprahových programov. Najbližšie 3 mesiace budú venované mapovaniu tém, o ktoré by bol
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záujem.
Členská schôdza – úvodné prípravy začnú na najbližšom zasadaní predsedníctva.
6. Aktuálne udalosti
V diskusii sme sa venovali pripravovaným legislatívnym zmenám v mechanizme poskytnutia 2% zo
zaplatenej dane a legislatívnemu návrhu o dobrovoľníctve. Asociácia k obom návrhom pripraví
vlastne stanovisko. Pre viac informácií odporúčam navštíviť stránky
http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=59&P=index,sl,
http://www.1snsc.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=1&Lev1=&Ind1=&P=index,sl,&Ind=12
Najbližšie predsedníctvo sa koná 2. októbra 2009 v Bratislave, začiatok o 9:30
V Bratislave dňa 7. júla 2009

Zapísal: Kulifaj Peter

