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

Zápisnica
Predsedníctvo Asociácie NPDM
Dátum: 17. apríl 2009
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)
Priebeh:
1. Pravidlá fungovania predsedníctva
Vzhľadom na to, že predsedníctvo sa stretáva len v obmedzenom rozsahu (min. 3x/rok), rozhodli
sme sa prijať viacero opatrení, ktoré pomôžu v maximálnej možnej miere využiť pracovný čas. Sú
nimi:
▪ komunikácia bude otvorená, so zachovaním pravidiel efektívnej komunikácie
▪ každý člen predsedníctva osobne zodpovedá za plnenie vybraných úloh, má právo
rozhodnúť o spôsobe jej realizácie a zároveň priebežne informuje ostatných členov o
stave, v ktorom sa úloha nachádza, žiadna z úloh „nezapadne prachom“
▪ na stretnutia predsedníctva chodíme plne pripravení
▪ predseda, resp. podpredseda má právo veta v situácií, až by svojím podpisom pod
niektorú z aktivít Asociácie ohrozil jej činnosť (nevhodné rozpočtové nastavenie
projektu, príliš veľa projektových aktivít, ktoré nie je možné zrealizovať a pod.)
▪ dodržujeme časové lehoty, miesto a dátum najbližšieho predsedníctva sa určí na
predchádzajúcom predsedníctve
▪ zápisnica z predsedníctva sa zverejňuje na internetovej stránke Asociácie
Členstvo v Asociácií (predsedníctve) zahŕňa aj riešenie otázok v oblastiach
• lektorovanie: na základe čoho budeme rozlišovať či objednávateľ oslovil lektora ako
pracovníka materskej organizácie alebo kontaktoval Asociáciu NPDM, ako sa bude
nakladať z príjmami zo vzdelávacej činnosti a čo z toho všetkého vyplýva
• náklady vzniknuté materskej organizácií: do doby, až bude Asociácia schopná pokryť
vlastné prevádzkové náklady budeme hľadať zdroje vo vnútri jednotlivých
organizácií
• je potrebné uzavrieť tiež:
telefónne číslo – Asociácia bude mať jedno spoločné číslo, na ktoré možno volať
bankový účet - zriadi sa v prípade potreby, bankové poplatky budeme riešiť na
najbližšom predsedníctve
pečiatka – vyhotoví sa po získaní finančných prostriedkov
2. Plnenie programového zámeru/aktivity na najbližšie obdobie
Podpora rozvoja členských organizácií, minimálne štandardy
Podpora rozvoja sa bude realizovať prostredníctvom aktívnej a pravidelnej komunikácie
(preferovať telefonickú pred mailovou) a aktivít, ktoré zahrnieme do pripravovaných projektov
(osobné návštevy, „tour“ po SR, stretnutie všetkých členov mimo členskej schôdze a pod.).
Zhodli sme sa na tom, že efektívne bude vytvorenie partnerstiev - vždy dvoch členských
organizácií, ktoré budú vzájomne zdielať skúsenosti s procesom plnenia minimálnych štandardov.
Do konca septembra by sa mal každý člen predsedníctva zrealizovať minimálne jedno osobné
stretnutie so svojím partnerom (do konca mája je potrebné osloviť ho).
Jednou z foriem bude aj pravidelné uverejnenie článku k metodike minimálnych štandardov na
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internetovej stránke.
Nadviazanie dôležitých partnerstiev
Do najbližšieho zasadania predsedníctva budú oslovení k spolupráci ČAS (CZ) a ISMO (D).
Zároveň sa zrealizuje prvotné mapovanie podmienok pre nadviazanie spolupráce s vybranými
katedrami vysokých škôl. Zaznelo viacero zaujímavých návrhov smerom k spolupráci s VŠ, od
sprostredkovanie praxe, cez zapojenie sa do tvorby diplomových prác s témou nízkoprahových
programov (konzultant) až po spoluprácu pri tvorbe publikácií.
Postlegislatívna agenda + práca na „veľkých“ štandardoch
V rámci tejto priority bude pripravená úvodná verzia (minimálnych) štandardov v podobe, ktorá by
bola v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a tiež pripravené podklady pre
zaslanie žiadosti o interpretáciu §33 (Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu).
Veľké štandardy sa budú ďalej spracúvať v kontexte vyššie uvedeného zákona.
Ostatné priority
Venovať sa im budeme na nasledujúcom stretnutí predsedníctva.
Najbližšie predsedníctvo sa koná 3. júla 2009 v Nitre, začiatok o 10:00
V Bratislave dňa 17. apríla 2009

Zapísal: Kulifaj Peter

