SPRÁVA K PROJEKTU
KROK K SAMOSTATNOTI
Z POHĽADU LOBBY AKTIVÍT

ZO 64 ČLENSKÝCH MC BOLI REGIONÁLNYMI KOORDINÁTORKAMI
VYPRACOVANÉ AKČNÉ PLÁNY V 37 MC V ROZDELENÍ PODĽA REGIÓNOV:
Kraj

Počet členov
ÚMC

Počet SP

Podiel MC so
SP

Sympatizant

Nečlenovia

BA

15

5

33 %

1

16

TT

6

4

66 %

1

4

NR

8

5

62 %

1

2

BB

9

4

44 %

6

3

TN

11

7

63 %

2

7

ZA

7

4

57 %

0

10

KE

5

5

100 %

1

3

PO

3

3

100 %

0

7

SPOLU

64

37

12

51

PRIORITY A CIELE Z AKČNÝCH PLÁNOV
1.

Zastabilizovať MC priestorovo a finančne z hľadiska pokrytia výdavkov
na energie → zlepšiť spoluprácu a vyjednávania so samosprávami

2.

Skvalitniť/rozšíriť ponúkané služby – absolvovaním tréningových,
vzdelávacích aktivít, zdieľaním úspešných a overených aktivít medzi MC

3.

Získať financie na ľudské zdroje (aspoň jedného plateného človeka
v MC) → hľadať možnosti systematického financovania na všetkých
úrovniach – samosprávach, VÚC, ministerstvách

JEDNANIA NA SAMOSPRÁVACH
kde bola problematická spolupráca
 nulová/nízka podpora
 potrebné riešenie priestorov pre MC
 vyjednávanie úhrad za energie
 snaha vyjednať dotácie na činnosť MC


STRETNUTIA NA SAMOSPRÁVACH
















Stretnutie s primátorom vo Veľkom Krtíši – získané priestory
Stretnutie členiek MC Hviezdička na MsÚ - končila nájomná zmluva - ponúknuté náhradné priestory
v novom Komunitnom centre
MC Emerka - stretnutie s primátorkou Prešova – Mgr. Andreou Turčanovou a so zástupcom Ing.
Kužmom - jednanie ohľadom záštity MPM a spolupráce pri organizovaní Dňa otcov, diplomatické
stretnutie a zoznámenie – zostane zachované nájom 1€, energie platia – to treba ďalej vyjednávať
MC Slniečko Vranov nad Topľou – stretnutia so zástupcami mesta- neúspešné, lebo MC platí stále
veľmi vysoký nájom – potreba ďalších vyjednávaní
MC Dietka v Spišskej Novej Vsi - osobné stretnutie s primátorom počas verejných akcií. Primátor im
venoval osobný sponzorský dar na podporu vzdelávania, na systematickej podpore je potrebné ešte
zapracovať.
MC Nezábudka Žilina – problém s riaditeľom školy - obrátili sa na vedenie mesta , to rozbehlo sériu
stretnutí a vyjednávaní s odborom školstva, kultúry, poslancami VÚC. Uskutočnilo sa 5 stretnutí s
vedením mesta a zamestnancami mestského úradu - MC získalo podporu mesta a finančnú dotáciu z
mesta aj VUC.
MC Dupajda Nižná – 6 stretnutí so starostom, pracovníkmi obce, poslancami, rodičmi, podnikateľmi
(kvôli platbám za energie)
- Podpora obce MC suma 3000,- eur ročne z čoho sa uhradia náklady za energie, nájomné je stále
symbolické 1 Euro, Výmena všetkých okien za nové plastové okná, Zavedenie vlastného
samostatného merača spotreby elektrickej energie na účet obce, Zlepšenie spolupráce s vedením
obce aj so zamestnancami obce, prenájom obecných priestorov zdarma, mediálna podpora akcií
organizovaných materským centrom.



MC Prešporkovo - stretnutie so starostkou BA Staré mesto PhDr. Tatiana Rosová – obhájenie veľmi
lukratívnych priestorov v centre mesta. Po voľbách došlo k zmenám, preto budú potrebné opätovné
stretnutia s novými zástupcami samosprávy



Stretnutie s prednostkou MU Svätý Jur - Ing. Marianou Fiamovou – potreba zahrnúť MC Piškótka do
systému dotácií z rozpočtu mesta



Stretnutie s primátorom Bratislavy Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. – snaha získať priestory pre ÚMC –
terajšie sa budú búrať a získať finančnú finančnú podporu na jednu RK



Stretnutie s Ing. Petrou Nagyovou Džerengovou - námestníčkou primátora na Maristráte BA , poslankyňou
MsZ – stabilizácia UMC- priestory a RK



Stretnutie Magistrát BA- námestník primátora Ján Budaj - detto



Stretnutie s novým primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom – ústny prísľub poskytnutia mestských priestorov
pre sídlo ÚMC - potrebné ďalšie stretnutia a jednania



MC Lienka Handlová – stretnutie s primátorom Ing. Rudolf Podoba – MC malo nulovú podporu - vyjednali
financie na energie – už ich aj dostali



MC Slniečko Prievidza - stretnutie s primátorkou JUDr. Macháčková – snaha získať financie na energie došlo k výmene podielu platieb za energie zo strany MC a mesta. Teraz hradí 55% výdavkov na energie
centra mesto a 45 % MC. Predtým to bolo naopak.



MC Žabka Stará Turá - stretnutie s poslankyňou MZ p. Krištofíkovou – MC má podporu mesta, aj starostka
je im naklonená. Niekoľko členov MC získalo od mesta ocenenie „Dobrovoľník roka“. Získali podporu 2000 –
3000 € na energie ?



RC Mama Klub Sereď – stretnutie s primátorom Ing. Martinom Tomčányim a s prednostom Ing. T.
Krajčovičom - prenájom priestorov na verejné podujatia, zastupovanie MC v sociálnej komisii pri
rozdeľovaní financií z rozpočtu Mesta

JEDNANIA NA VÚC
BBSK
 Stretnutie s najmladším poslancom VÚC BB kraja, Bc. Slavomírom Pôbišom v MC Slniečko Brezno
 Stretnutie s poslankyňou VÚC , MUDr. Evou Wolframovou,
 Stretnutie s riaditeľom úradu BBSK- Ing. Martin Beluský
NSK
 Stretnutie s vedúcou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva PaedDr. Milušou Budayovou a odbornou
referentkou pre metodiku Mgr. Gabrielou Ábelovou,
 Stretnutie s vedúcou kancelárie predsedu pani Valuškovou
 Stretnutie s vedúcou Úradu riaditeľa ÚNSK – Ing. Psotovou
 Stretnutie s vedúcou Oddelenia sociálnej pomoci a posudkovej činnosti Ing. Bc. Vlastou Klbikovou
a odbornou referentkou Mgr. Ábelovou.
→ Jednania o možnostiach získania podpory pre MC v regióne podľa § 10 Zákona 305/2005
(preventívne sociálne služby) . Čím nižšia úroveň pracovníčok – menšia ochota hľadať spôsob, ako sa
„to“ dá.
→ Naplánované ďalšie stretnutie s vedúcou kancelárie Úradu riaditeľa NSK – pani Psotovou
KSK
 Stretnutie s vedúcou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Ing. Zuzanou Juskovou - snaha zistiť
možnosti finančnej podpory MC v regióne

JEDNANIA NA VÚC
BASK


Stretnutie na BASK s riaditeľkou sociálneho odboru Mgr. Michaelou Šopovou

→ úspešné dohodnutie partnerstva pre projekt Nórske fondy
→ jednanie o priestory pre ÚMC – neúspešné
TSK


Stretnutie s vedúcou odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na TSK PhDr. Elenou Behrovou –
jednanie o možnostiach získania podpory pre MC v regióne podľa § 10 Zákona 305/2005 o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

→ potrebné ďalšie jednania
TTSK


Dohodnuté stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnej pomoci Ing. Blažena Flamíková a pani
Slávikovou – detailne zoznámiť zástupcov VÚC s problematikou MC a vyjasniť si, pod ktorý
odbor by MC mali patriť, či pod sociálny, či pod školstvo - p. Nagyová z odd. školstva sa
domnieva, že by sme mali skôr patriť pod školstvo

JEDNANIA NA MINISTERSTVÁCH


1. stretnutie na MPSVR k novele Zákona 305/2005



Stretnutie s MPSVR - Staré hory - 2. spoločné stretnutie k príprave novely
zákona 305/2005



Stretnutie na Úrade splnomocnenca k problematike financovania
platforiem



Stretnutie MPSVR k pripravovanému národnému projektu

OKRÚHLE STOLY S KANDIDÁTMI NA STAROSTOV/PRIMÁTOROV,
KANDIDÁTMI NA POSLANCOV ZASTUPITEĽSTIEV,
STRETNUTIA S JEDNOTLIVÝMI KANDIDÁTMI


MC Blšky Veľké Zálužie – úspešné → získali nové priestory



MC Mami-oáza v Zlatých Moravciach → zvolená primátorka sa nezúčastnila



Banská Bystrica – MC Mamina, Mostík, Hviezdička → vyjednané nové priestory



MC Slniečko Vranov nad Topľou → diplomatické stretnutie, nikto sa nechcel moc
vyjadrovať



MC Emerka Prešov – 9 kanditátov okrem vtedajšieho primátora – neprišiel. Všetci
zúčastnení diplomaticky vyjadrili podporu MC, ale len vo všeobecnej rovine.
Primátorka, ktorá vyhrala voľby sa na stretnutí zúčastnila → zoznámila sa s ľuďmi a
prostredím MC. Je matka 4 detí, naklonená MC.



OS v MC Harmónia v Prakovciach → predĺžený nájom priestorov na ďalších 5 rokov,
dohodnuté stavebné úpravy v centre, ktorými sa MC oddelí od škôlky



MC Lentilka v Košiciach

OKRÚHLE STOLY S KANDIDÁTMI NA STAROSTOV/PRIMÁTOROV,
KANDIDÁTMI NA POSLANCOV ZASTUPITEĽSTIEV,
STRETNUTIA S JEDNOTLIVÝMI KANDIDÁTMI










MC Dupajda Nižná → snaha o zorganizovanie OS kandidáti sa odmietli stretnúť
Okrúhly stôl v MC Vánok Malacky – 15 mužov - kandidátov na poslancov a primátorov –
jednali nie len o MC ,ale všeobecne aj o rodine → Vyjednali, aby im odpustili platby za
energie a aby dotáciu od mesta mohli použiť naozaj na činnosť MC a nie na platby za
energie
Okrúhly stôl RC Ráčik, BA → neprišiel víťaz volieb napriek prísľubu účasti
MC Obláčik Lamač → riešili podnet poslanca, ktorý chcel uprednostňovať chodníky pred
požiadavkami MC a z mesta si vyžiadali materiály o MC, ako je to v iných mestských
častiach, ktoré postačili ako argumentácia mesta voči nespokojnému poslancovi a MC
má naďalej podporu
MC Slniečko Prievidza → jednotlivé stretnutia s kandidátmi na poslancov a na
primátorov
MC Bambi Nové Mesto nad Váhom → osobné stretnutia s kandidátmi na primátora –
úplná podpora MC pred voľbami, aj po nich
Stretnutia s kandidátmi na primátorov MC Včielka Považská Bystrica→ majú podporu od
mesta

OKRÚHLE STOLY S KANDIDÁTMI NA STAROSTOV/PRIMÁTOROV,
KANDIDÁTMI NA POSLANCOV ZASTUPITEĽSTIEV,
STRETNUTIA S JEDNOTLIVÝMI KANDIDÁTMI


Okrúhly stôl s kandidátmi na župana Žiliny v MC Nezábudka Žilina - p. Mikolášik a p.
Blanár

→ p. Blanár prejavil ochotu predstaviť MC na zasadnutí ZMOS a predniesť otázku
dofinancovania ich činností z rozpočtov obcí. Po zvolení p. Blanára nám prišlo
pozvanie na stretnutie so zástupkyňou VUC p. Žurekovou.

→ MC si spíšu požiadavky, potreby, zašlú ich na VUC. P. Žureková to rozpošle na
jednotlivé oddelenia. Po preštudovaní požiadaviek sa za okrúhlym stolom stretnú
úradníci z rôznych oddelení, p. Žureková, vedenie UMC a lídri MC.


Okrúhly stôl s poslancami ŽSK – MC Nezábudka

ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ 

