Záznam z koordinačného stretnutia NP k podaktivite 1.2.3 NP a príprave
záverečného semináru NP
Bratislava, 20.10.2015, 16:00-18:00

1/ Prítomní/é:
Za MPSVR SR: Nadežda Šebová, Kristián Kovács
Za IVPR: Kvetoslava Repková, Jana Urdziková, Viera Macáková, Lucia Tomkovičová, Michaela
Szabóová
Za expertné tímy podkativity 1.2.3: podľa prezenčnej listiny
2/ Predmet a priebeh rokovania:
2.1 Predmetom rokovania bolo:
•
•
•
•

Vybrané administratívne otázky
Zhodnotenie doterajších prác na podaktivite 1.3.2/3, predstavenie noviniek
Rozprava ku koncepcii záverečného seminára
Rozdelenie úloh

• 2.2 Priebeh rokovania:
• rokovanie bolo rozdelené na administratívnu a odbornú časť,
• projektová manažérka a asistentka projektovej manažérky otvorili a viedli prvú – administratívnu
časť rokovania (pracovno-právne otázky, vykazovanie v poslednej fáze podaktivity 1.2.3),
• garantka NP otvorila a viedla odbornú časť:
- predstavila základnú logistiku odbornej časti,
- informovala o novinkách (prezentácia Informácie o NP na zasadnutí Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím RV SR ĽPNMRR; typologická zmena VP IKOSS)
- dohodla sa nová grafická úprava žiadosti o akreditáciu VP
• garantka NP predstavila návrh scenára záverečného seminára, ku ktorému spracovala podklad
a zaslala v predstihu. Dohodlo sa, že:
- ZS bude dňa 19.11.2015 v čase od 10:00 – 14:00 hod. v zasadačke na -1. poschodí na Župnom
nám. 5, Bratislava,
- Dohodli sa skupiny účastníkov/čok, ktorí/é budú pozvaní
- Členky/novia Profi-komunity principiálne súhlasili s navrhnutým scenárom záverečného
seminára.

Schéma: Koncept záverečného seminára

R1: Ako sa rodila požiadavka (GR SSRP, ESF,
moderuje: K. Repková)

R2: Ako sa mapovala potreba (D. Kešelová+ M.
Krivošík+B.Mamojka; moderuje: A. Matel)

R3: Kde sme sa inšpirovali (I.Dudová + 1
informátor/rka; moderuje: K. Repková)

R4: Ako sme spolu/tvorili a dotvárali obsah (1.
Tím VP Sociálna kuratela + konzultantka + 1 -2 PO
účastník/čka; 2. Tím VP Rozhodovacia činnosť +
konzultantka + 1 -2 PO účastník/čka. Moderuje: Z.
Zimová)

R5: Ako sme pre obsah hľadali formu (P.
Ochotnický a jeho tím. Moderuje: G. Lubelcová
R6: Keď na konci je začiatok (GR
SSRP, Osobný úrad MPSVR SR;
moderuje: K. Repková)

• Bola dojednaná U-T-Z matica.

Tabuľka: U-T-Z manažérska matica na obdobie október – november 2015

Úloha
Zaslanie
grafickej
žiadosti na šírku

Termín
úpravy

Zodpovední/é

21.10.2015

Garantka NP

Určení
moderátori/rky
jednotlivých
rozhovorov
revidujú jednotlivé otázky

Do 30.10.2015

Matel,
Zimová

Vybrané tímy do rozhovorov
oslovia 1-2 účastníkov/čky z ich
pilotného overovania a mená
zašlú Repkovej

Do 30.10.2015

Kečkešová a kol.

Lubelcová,

Kuchárová a kol.

Dudová osloví informátorku zo
svojej
časti
komparatívnej
štúdie
s ponukou
o účasť
a informuje Repkovú

Dudová

Zaslanie definitívnych verzií
žiadostí o akreditáciu +
učebného textu Repkovej

Najneskôr do 28.10.2015

Expertné tímy

Zapracovať
pripomienky
Riadiaceho výboru do žiadosti o
akreditáciu a zaslať Repkovej

operatívne

Expertné tímy

Príprava pozvánky na ZS a
zaslanie
účastníkom/čkám,
organizačné zabezpečenie

3.11.2015 a následne

Grantka
NP
organizačný tím

Aktívna účasť na záverečnom
seminári

19.11.2015

Všetci členovia/nky
Profi-komunity

Spracovanie záverov zo ZS,
umiestnenie na web

Do 22.11.2015

Garantka NP

Odovzdať výkazy X-XI/2015

Stanovený termín

Všetci členovia/nky
Profi-komunity

Spracovala: K. Repková, BA, 20.10.2015
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