Predsedníctvo ANPDM zo dňa 7.10.2010
Prítomní: Mgr. Ivana Pitková (MIX klub), Mgr. Zuzana Hollá (KASPIAN), Mgr. Marína
Bartoňová (predsedkyňa ANPDM), Bc. Karin Andrášiková (Cirkus Nitra), Mgr. Matej Nagy
(OZ Ichtys), Mgr. Petra Hraňová (Ulita) a Mgr. Peter Kulifaj
Plánovaný program:
• Leto a novinky
• Web
• SWOT analýza
• Dotazníky o víziách
• Legislatíva
• Intenda a jej aktivity
• Termíny
• Bratislavský nízkoprahový pohár
Leto
•
•
•
•

•
•

Ichtys – streľba v Devínskej Novej Vsi, ťažkosti s novinármi a trojdňový výlet s deťmi
KASPIAN – snažili sa prejsť cez akreditáciu a hygienu. Pri akreditácii im bolo
vyčítané, že nepracujú s rodinou. Hygiene sa nepáčil počet WC pre pracovníkov
a lezecká stena (nutnosť prítomnosti zdravotníka). Pripravujú akciu v skejparku.
Cirkus – akcia STROMY – sadenie stromov s rodičmi v areály klubu. Podporil
Orange.
MIX – v októbri ich čaká kontrola z úradu vlády. Cez leto mali otvorené. Robili tábor.
Nadácia Škola dokorán chcela spraviť akciu na stretnutie detí, ktoré sa učia
informatiku na školách. Z administratívy sa snažili o zmluvu s ich mestskou časťou
a radi by rozšírili klub o basketbalové ihrisko. Podarilo sa im rozšíriť priestory klubu.
Ulita – venovali sa viac komunitným veciam – starší pripravovali akcie pre mladších.
Mali upratovanie. Tiež sa snažia o revitalizáciu detských ihrísk. Mamičky majú
záujem aj o materské centrum.
Marína – ukončila výcvik

Prerobenie webu
• Dohodnúť ako ďalej
• Peťo prezentoval fakty o stránke
• Prezentoval aj návrhy na zmenu (aj tie, ktoré sme pridali my do mailov)
• Dizajny by sa mal niesť v modrej farbe, ktorú má aj Asociácia v logu
• Peťa ponúkla možnosť grafičky, ktorá robí pre nich
• Úvod s zdá viacerým neprehľadný, privítali by sme menej informácií na prvej stránke
• Menili sme aj niektoré názvy kategórií a podkategórií
• Karin má za úlohu zistiť kód farieb na logu do 14.10.2010
• Ivanka preloží kategóriu „Kto sme...“ do A.J. – termín je 21.10.2010
• Dohodlo sa, že po prihlásení sa sa budú dať niektoré položky sťahovať (metodické
materiály...)
• Do 10.11.2010 Peťo má možnosť stihnúť spraviť aktualizáciu
• Maťo má za úlohu zistiť koľko zostalo financií z členskej schôdze za účelom
financovania web stránky
• Peťo pošle do 14.10. veci, ktoré má schváliť predsedníctvo

•

Predsedníctvo sa zaviazalo schváliť tieto materiály do 21.10.

POHODA 2010
• Peťa – dobrá koordinácia
• Chýbali dohodnuté postupy
• Zlá komunikácia cez mail –keď sa ľudia nemohli dostaviť na dohodnuté stretnutie,
malo sa trvať na náhradnom osobnom stretnutí.
• Ustanoviť koordinátora aj oficiálne, aby si bol on aj ostatní vedomí jeho kompetencií
a zodpovedností.
• Nabudúce chcieť opäť dva stánky, lebo potrebujeme viac ako 4 ľudí, čo je maximum
na jeden stánok.
• Dopredu dohodnúť, kto bude kedy mať služby, ideálne ešte pred Pohodou
• Tiež dohodnúť dopredu úlohy a časy
• Chýbalo vyhodnotenie
• 370 ľudí bolo na aktivitách a 200 sa informovali, mnohí boli už zorientovanejší ako
minulé roky, takže dobrý pocit z komuikácie s návštevníkmi
• Aktivity – bolo dosť aktivít, sú odskúšané, zvládnuteľné, netreba riešiť až tak veľa
nového do budúcna. Kalčiet, ktoré sú zadarmo bolo však na Pohode už tento rok veľa.
Nápad je napr. obrázok na fotenie s možnosťou vloženia hlavy
• Vizuál stánku bol dobrý – aj logo a aj fotky
• Lepšie dohodnúť pravidlá s „klientmi“ klubu na Pohode
Mlčanlivosť
• Zuzka vytlačila materiál, ktorý vypracovala právnička
• Treba doriešiť možnosť jeho publikácie
• Mlčanlivosť sa však viaže na poskytovanie služieb podľa 448/2010 z.z.
Úlohy:
Marína – komunikovať s Barborou ohľadom komentáru k zákonu
Zuzka – doriešiť možnosť publikácie výkladu o práve na mlčanlivosť o klientovi
Peťo – zrekonštruovať web, do 14.10. pošle materiálny, ktoré budú opätovne umiestnené na
webe na schválenie, do 10.11. pripraví nový web
Peťa – skontaktuje, ak to bude možné grafičku s Peťom ohľadom grafiky webu
Karin – do 14.10. dodať Peťovi kódy farieb z loga
Ivanka – do 21.10. preloží časť „Kto sme“ do AJ a pošle Peťovi
Všetci predsedníctve - do 21.10. pošlú schválené materiály k webu Peťovi

Termín nasledujúceho predsedníctva: 8.12.2010 v kancelárii DFSR na Radničnom nám. 1
o 9.00.

