Predsedníctvo ANPDM zo dňa 24.2.2011
Prítomní: Mgr. Ivana Pitková (MIXáčik), Mgr. Barbora Brichtová (MIXklub), Mgr. Zuzana
Hollá (KASPIAN), Mgr. Martina Mesiarkinová (Cirkus, Nitra), Mgr. Matej Nagy (OZ
Ichtys), Mgr. Petra Hraňová (Ulita)
Plánovaný program:
• Plnenie rozdelených úloh
• Web
• Novelizácia zákona o sociálnych službách
• Projekt Intendy
• Členská schôdza
• Termíny
Plnenie doteraz rozdelených úloh
• Grafika web stránky sa zatiaľ nepohla, Petin kontat nemá čas, Barčin to nevie urobiť
technicky, len vizuálne - dizajn
• Maťo bol na návšteve vo Fortune, hovoril s Maťou a jej dobrovoľníkmi, majú
personálne problémy, Maťa možno odíde. Radil im, aby si zariadili právnu
subjektivitu, keďže všetky peniaze z projektov, ktoré napíšu idú do Úsmev ako dar.
Chceli by sa stať aktívnymi členmi, ale je to v nedohľadne, práve kvôli vyššie
spomenutým problémom. Matej im znova poslal minimálne štandardy. Od Asociácie
by chceli vzdelávanie, aj rady ohľadom písania projektov. Mal z nich celkovo dobrý
dojem, boli nadšení
Web
•

Barča osloví známeho grafika a skúsi sprostredkovať stretnutie grafika, ktorý dá
estetický pohľad a Peťa Kulifaja – technické riešenie, aby spoločne dospeli ku
kompromisu a sprehľadnili stránku

Novelizácia zákona o soc. službách
• Zákon už je znovelizovaný a 1.3. vstupuje do platnosti, takže už nemôžeme
pripomienkovať nič. Rozdiel je, že zrovnoprávňuje verejných a neverejných
poskytovateľov soc. služieb, klient si môže vybrať koho chce
Podpora pasívnych a aktívnych členov ANPDM
• Pôvodne nebola na programe, veľa sme diskutovali, keďže OZ Križovatka plánuje
projekt Priestor, v rámci ktorého chce začať s terénom, neskôr možno aj klubom
v Petržalke a oslovili MIXklub a ULITU. Hľadali sme za asociáciu spoločné riešenie,
ako pristupovať k novo vznikajúcim programom, ako ich podporiť, čo sme schopní im
teraz ponúknuť, aby to vyhovovalo nám všetkým. Prehodnocovali sme kritériá
prijímania pasívnych členov, ako ich motivovať stať sa aktívnymi členmi a ako
podporiť súčasných aktívnych členov, aby bol aj pre nich fakt, že sú v Asociácii a sú
aktívni, prínosný
• Dokumenty, ktoré musí nová organizácia poslať, aby sa stala pasívnym členom sú
tieto: žiadosť o prijatie za pasívneho člena, stanovy, menovací dekrét a správu
o činnosti – aj keď funguje iba chvíľu, kde vysvetlí aj svoju motiváciu a víziu
fungovania, udržateľnosti a pod.

•

Pasívnych členov budeme podporovať aby sa stali aktívnymi prostredníctvom balíka
podpory, kde dostanú možnosť
ZADARMO:
- exkurzia
- konzultácia
- prax (40 hod) – 2 ľudia do každej organizácie za rok
ZA INÝCH PODMIENOK:
- vzdelávanie (tréning), uvidíme ako dopadne Intenda projekt

•
•

Každý rok pred členskou schôdzou budeme zisťovať aktivitu pasívnych členov
Aktívni členovia – výhody – zdieľanie zdrojov, každá organizácia si urobí zoznam
vecí, ktoré môže ostatným požičať a za akých podmienok
ICHTYS – každý 2. mesiac krátke dvojhodinové vzdelávanie na rôzne témy
ULITA – 1x ročne seminár, aktívni členovia budú mať prednosť

Intenda projekt
• Ďakujeme Maríne, Maťovi a Zuzke, ktorí ho písali. Rozprávali sme sa o tom, čo
v ňom je, čakáme na výsledky
Členská schôdza
• Lacná alternatíva – ak by neprešiel projekt Intenda, buď na chate v Chvojnici, alebo
v BA – 1dňová, možno v čajovni u adventistov cez Peťu, ubytovanie súkromne, každý
u niekoho, 32 možných účastníkov,
• Alternatíva máme peniaze – prešiel nám projekt, je tam ubytovanie, cestovné, strava
nie
Nápady
• V septembri vyjde výzva Nórskych finančných mechanizmov – čo takto kúpiť
chatu/chalupu v rámci Asociácie?
• Peťa plánuje urobiť seminár – Prečo je dôležitý soc. výskum?
• Peťo Kulifaj si chce dať akreditovať terénnu soc. prácu a ponúkať v tom vzdelávanie.
Otázka zostáva, či chce byť Asociácia v tomto partnerom?
• Dynamo – medzinárodná sieť terénnych pracovníkov robí 5dňovú konferenciu
v Prahe, partnermi sú tam aj ČAS a ISMO, v dňoch 28.3. – 1.4.
Úlohy:
Zuzka – spolu s Maťom pošlú zoznam členov mejlom a rozdelíme si ich znova, každý bude
mať niekoho na starosti
- spíše mini manuál – čo to obnáša mať na starosti nejakého pasívneho člena
Peťa – pošle do 1.4. pozvánku+návratku, aj na stránku npdm (súčasťou bude rešerš
o organizácii) na členskú schôdzu a v rámci nej workshop na tému spolupráca so
samosprávou, obcou, VÚC
- zistí viac o programe konferencie DYNAMO
Barča – sprostredkuje stretnutie grafika s Peťom Kulifajom kvôli webu
Matej – spolu so Zuzkou pošlú zoznam členov mejlom a rozdelíme si ich znova, každý bude
mať niekoho na starosti
- vytvorí cez googlegroup zoznam aktívnych členov, a všetkých členov
- rozpošle projekt Intenda k nahliadnutiu

Všetci predsedníctve
- na členskú schôdzu si pripravia info o pasívnom členovi, ktorého majú na starosti
- urobia zoznam vecí, ktoré môžu ponúknuť v rámci zdieľania zdrojov medzi aktívnymi
členmi
- každý za seba vymyslí, čo vie ponúknuť v téme workshopu – spolupráca so samosprávou,
obcou, VÚC. Na pracovnej skupine 24.3. v ULITE od 9.00 zadefinujeme okruhy a kto bude
mať čo na starosti. Dohodneme sa aj kto tomu dá na záver konečnú formu – výstupný
materiál, ktorý môže slúžiť ako podklad následne na konferenciu.
Termín nasledujúceho predsedníctva: štvrtok 21.4.2011 v KASPIANe o 9.00.

