Predsedníctvo Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
8.12.2010
Zápisnica
Prítomní: Barbora Brichtová (DFSR, Mix klub), Martina Mesiarkinová (Storm
o.z., klub Cirkus), Petra Hraňová (KC Kopčany, klub Ulita), Iva Grajtáková
(Človek v tísni Slovensko, KC Sveržov), Matej Nagy (Ychtis, o.z.), Marína
Bartoňová (Kaspian, o.z.)
Body programu:
1. Novinky v predsedníckych kluboch
2. Názov pre prepracovaný web
3. Prijímanie nových pasívnych členov Asociácie
4. Legislatíva
5. Vyriešenie situácie s odstupujúcou predsedníčkou
6. Vízie na rok 2011
Program:
1. Novinky v predsedníckych kluboch
Detský fond, Mix klub, Mixáčik
V poslednom čase investovali projektovo získané prostriedky do zariadenia
a vybavenia klubu. Každý týždeň majú tvorivé dielne, zorganizovali niekoľko
chatových víkendov.
21. 12. majú Vianočný večierok
Hľadajú nových ľudí do tímu.
KC Kopčany, klub Ulita
V poslednom čase intenzívne žili prípravou na získanie prostriedkov na
vybudovanie športového a detského ihriska na Kopčanoch, čo sa im zatiaľ
nepodarilo. V hľadaní nových možností pokračujú, vysvetliť klientom, prečo to
trvá tak dlho a že termín nie je istý je komplikované.
V čase pred komunálnymi voľbami zažili živý záujem zo strany kandidátov na
starostov Petržalky.
Scválené peniaze z rozpočtu Mú Petržalka dostali až v novembri a museli ich
do dvoch týždňov minúť len na materiál a hry pre deti.
20.12. organizujú seminár o príprave participatívneho videa s klientami
OZ Storm, klub Cirkus
Majú otvorené už aj tretí krát v týždni (zamerané na prácu v skupinách).
Začali komplexnejšie pracovať na školách v oblasti prevencie.
Ešte v októbri vysádzali stromy a kríky v areáli, v ktorom sídlia s viacerými
organizáciami.
Človek v tísni

V poslednom čase pracujú na štandardoch pre komunitné centrá, ktoré majú
byť zamerané na prácu s osobami zo sociálne vylúčených lokalít.
V troch centrách fungujú nízkoprahové kluby, doučovanie a ako novinku
ponúkajú vďaka aktívnym dobrovoľníkom doučovanie v rodinách. Okrem toho
pokračujú s kariérnym poradenstvom a profi prípravou, kde spolupracujú so
školami. Niekoľkých klientov sa im preukázateľne podarilo namotivovať pre
maturitné vzdelanie (v internátnych školách).V rôznych centrách je
spolupráca s obcou na inej úrovni.
Po voľbách bolo pozastavené kvôli prešetrovaniu čerpanie zo Stratégií
lokálneho rozvoja, takže centrá sú bez prostriedkov. V prípade nedostatku
financií budú fungovať v minimálnom režime.
2. výber názvu pre prepracovany web
www.nizkoprah.sk
3. Prijímanie nových pasívnych členov
Za posledné obdobie sme obdržali žiadosti dvoch organizácií o nejakú formu
členstva:
Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza
OZ Ain Karim, Šamorín
Obe organizácie sa začali venovať aj práci v nízkoprahových kluboch, preto
ich Predsedníctvo prijalo za pasívnych členov Asociácie NPDM.
Predsedníctvo nemá právomoc prijať za aktívneho člena, tú má členská
schôdza Asociácie NPDM.
1. legislatíva
Minulé predsedníctvo sme sa venovali téme mlčanlivosť sociálnych
pracovníkov v sociálnych službách. Zuzana Holá priniesla túto problematiku
spracovanú právničkou. V spolupráci s Mirkou Hapalovou z Človeka v tísni
Slovensko túto tému dopracujú.
Pripravujú sa štandardy komunitných centier, na ktorých sa spolupodiela aj
Človek v tísni Slovensko. Podľa súčastného návrhu sú komunitné centrá
zamerané na osoby zo sociálne vylúčených lokalít.
Výklad k zákonu číslo 305 bude vypracovaný v neskoršom termíne.
Treba, aby Asociácia NPDM bola pripravená na pravedepodobnú novelizáciu
zákona 448.
2. Odstúpenie súčastnej predsedníčky Maríny Bartoňovej

Z dôvodu plánovaného narodenia dieťaťa v januári 2011 Marína Bartoňová
odstupuje z pozície predsedníčky a do najbližšej členskej schôdze
predsednícke miesto zastáva Matej Nagy, ktorý bol podpredsedom.
3. Vízie na rok 2011:
Po zhodnotení momentálnych kapacít predsedníctva Asociácie NPDM sme
stanovili tzv. minimálne ciele na najbližší rok:
• zorganizovať členskú schôdzu
• informovať pasívnych, aktívnych členov a nečlenov o aktivitách
Asociácie
• obnoviť a oživiť web
• nadviazať spoluprácu s VÚC Prešov a Nitra
• nájsť finančný zdroj
• reagovať na chystané zmeny v legislatíve (novelizácia zákonu 448,
štandardy komunitných centier)
Úlohy:
• Petra Hraňová a Barbora Brichtová sa budú snažiť osloviť grafikov,
s ktorými spolupracujú na konzultáciu ohľadom grafickej úpravy webu
www. nizkoprah.sk
• Marína Bartoňová bude komunikovať s Petrom Kulifajom ohšadom
grafiky webu
• Iva Grajtáková bude komunikovať so Zuzkou Holou ohľadom právo na
mlčanlivosť pracovníkov v sociálnych službách a vytvoria výstupový
materiál
• Marína Bartoňová osloví Michaelu Šopovú, riaditeľku odboru
sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji, ako by bolo
možné pomôcť iným nízkoprahom v iných VÚC ako v bratislavskom
(napr. Nitrianskom alebo Prešovskom VÚC)
• Matej Nagy zistí ako sa darí nízkoprahovým službám v ubytovni
Fortuna v bratislavskej Dúbravke
• Petra Hraňová navštívi org. Spokojnosť v Prievidzi, ktorý sa stal
pasívnym členom Asociácie.
• Barbora Brichtová zístí, či sa nechystá novelizácia zákona 448.
Najbližšie stretnutie Predsedníctva Asociácie 23.2.2010 o 10.00
v Ychtise na Štefana Králika 1 v Devínskej novej vsi v Bratislave.

