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Pár slov na úvod
Nedávno som v televízii  počul  zaujímavú vec:  Mnohí  z  nás  si  myslíme,  že 
môžeme prírodu vytvoriť všade tam, kde sa nám to zapáči. Do stredu námestia 
zalejeme do betónu korene mladého duba a čakáme, že nám vyrastie krásna 
alej. A potom prekvapení a s pohoršením sa pozastavujeme nad tým, že tento 
strom  najprv  poškodil  chodník,  padajúci  konár  zranil  človeka  a  naše 
očakávania  zostali  nenaplnené  a  my  sklamaní. Tento  príbeh  ma  prinútil 
zamyslieť sa nad tým, či tomu tak nie je aj v prípade našej práce. Ľudia sa ma 
totiž  občas  pýtajú  na  význam  toho  všetkého,  nerozumejú  životu  “tých 
druhých”. Ja sám som si až postupom času začal uvedomovať, že “naše” deti a 
mladí vyrastajú v náročných podmienkach – v pôde na púšti, no napriek tomu 
rastú  a  majú  túžbu žiť.  Našou úlohou nie  je  meniť  ich  na  svoj  obraz,  ale 
podporovať ich v raste.

V prvom rade to znamená,  že sme sa rozhodli  počúvať a vnímať.  V tomto 
smere nám veľmi pomohol náš prvý väčší projekt, ktorý sme ukončili v lete. Po 
tom, ako vzájomná dôvera narástla sme sa  rozhodli ísť ešte ďalej a venovať sa 
novým aktivitám. Projekt Kam kráčam je venovaný nielen voľnému času, ale aj 
vzájomným rozhovorom. Práve rozhovor má v našej práci osobitné postavenie. 
Sprevádzame v ňom deti  a najmä dospievajúcich,  hľadáme nové možnosti, 
pozeráme sa na veci z viacerých uhlov pohľadu. Veríme, že je to cesta k tomu, 
aby sme raz zanikli a to z prostého dôvodu: staneme sa nepotrebnými. Dúfam, 
že tento moment raz príde.

Rád by som pri tejto príležitosti poďakoval všetkým, ktorí ste prispeli v roku 
2007 svojím dielom práce. Vždy som to tvrdil a záverom to ešte pre istotu 
zopakujem: to čo je v našej práci najdôležitejšie sú ľudia. Alebo ako píše Paulo 
Coelho 

“Lepšie je kráčať v tme dvom ako sám za svetla“

Peter Kulifaj
podpredseda a koordinátor projektov
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Poslanie

Naším poslaním je zlepšovanie kvality 
života detí a mládeže zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a pomôcť im 
budovať základy pre plnohodnotný život v 

dospelosti.

História
Začiatky vzniku združenia  siahajú až do roku 1998.  Vtedy sa začali  realizovať  prvé aktivity  v 
mestskej časti Vrakuňa. Skupina štyroch dobrovoľníkov začala realizovať prvé neformálne aktivity 
a klubové stretnutia.  V roku 2000 vzniká oficiálne na platforme občianskeho združenia Mládež 
ulice prvý program zameraný na prácu s mládežou ohrozenú drogovými závislosťami. Medzi rokmi 
2001 – 2005 sa realizujú projekty individuálnej podpory a asistencie rodine. Zároveň sa realizuje 
projekt  podpory  mladých  drogovo  závislých.  Postupne  sa  ťažisko  činnosti  práce  presunulo  do 
súčasnej  pozície.  Z  mestskej  časti  Vrakuňa  sme  prešli  do  Petržalky  a  zamerali  sa  na  súčasný 
Nízkoprahový terénny program. V roku 2006 sme prijali do svojich radov po prvýkrát pracovníkov 
na čiastkové úväzky čo umožnilo venovať sa cieľovej skupine detí a mládeže pravidelne, najprv 2x 
až do dnešného 3x do týždňa. Okrem toho sme začali  ponúkať ďalšie služby súvisiace najmä s 
poskytovaním informácií a základného poradenstva. 

Organizačná štruktúra
Členská schôdza na svojom zasadaní dňa 15.februára 2006 zvolila do orgánov združenia:

Správna rada združenia
Predseda Ing. Peter Štefek
Podpredseda Peter Kulifaj
Členovia správnej rady Mgr. Naďa Mitanová

Mgr. Ivan Pochaba
Revízor Mgr. Zuzana Krnová

Pracovný tím...
...alebo tiež tí, ktorí „za to môžu“

Ing. Peter Štefek, predseda
V organizácií  pracuje od roku 2000. Problematike detí  a mládeže sa venuje od roku 1986. Má 
absolvované  kurzy  Tréning  pre  pracovníkov  nízkoprahových  programov  pre  deti  a  mládež, 
Sociálno-psychologický  výcvik  a  Výcvik  v  poradenstve  a  psychoterapii  PCA.  Má  ukončené 
vzdelanie na Slovenskej vysokej škole technickej, odbor Technická kybernetika. 
Peter Kulifaj, koordinátor projektov (80 hodinový úväzok)
V organizácií  pracuje  od  začiatku  roka  2005.  Momentálne  študuje  sociálnu  prácu  na  PdF  UK 
v Bratislave.  Prešiel  dlhodobým akreditovaným vzdelávaním pre pracovníkov v nízkoprahových 
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programoch  pre  deti  a  mládež  a  tiež  školením  Mobilnej  práce  s  mládežou.  Ukončil  kurzy 
Sociálneho poradenstva a Manažérskych zručností. V organizácií sa venuje najmä tomu, aby všetko 
fungovalo tak ako má.
Ľubica Hoppanová, sociálna pedagogička (40 hodinový úväzok)
V organizácií pracuje od roku 2006. V súčasnosti končí štúdium sociálnej pedagogiky na PdF UK v 
Bratislave. V rámci organizácie sa venuje najmä priamej práci v teréne. Prešla školením Mobilnej 
práce s mládežou a o svojej práci hovorí: “Pri práci s deťmi a mládežou, dostávam tú najlepšiu  
príležitosť k tomu, aby som sa učila bezpodmienečne prijímať kohokoľvek. Dnes dokážem prijať aj  
dieťa, ktoré na mňa kričí, neprejavuje záujem, je agresívne, alebo také ktoré si povie "nechcem aby 
si  tu bola".  Zostať v takej  situácii  s  dieťaťom a cítiť  prijatie  a radosť "nech robí čokoľvek" je  
nádherná vec. Vďaka nespočetnému množstvu výziev, ktoré som zažila dokážem byť prijímajúcejšia  
nie len k deťom a mládeži s ktorými pracujem, ale aj voči svojmu okoliu a k sebe samej.”
Tatiana Vojtášová  (do 30. júna 2007)
Od roku 2006 sa venovala práci v organizácií pri čom využívala svoje poznatky zo štúdia na PdF 
UK,  sociálnej  pedagogiky.  Absolvovala  dlhodobé  školenie  Mobilnej  práce  s  mládežou  a 
v organizácii sa venovala najmä priamej práci s klientom.

Dobrovoľníci
Suzanne Stülpner, ergoterapeutička
Naša  dobrovoľníčka  z  partnerskej  organizácie  Kontaktsmission  z  Nemecka.  Vyštudovaná 
ergoterapeutička. V rámci priamej práce sa venuje prevažne mladším deťom a spoločne pracujú na 
rozvoji motoriky a kognitívnych funkcií potrebných pre úspešný vstup a zvládnutie prvých rokov 
v škole. 
Bea Koroši, sociálna pedagogička
Končiaca študentka sociálnej pedagogiky na PdF UK. Spolu so Suzanne sa v druhej polovici roka 
2007  začali  venovať  prvým  aktivitám  podporujúcich  školskú  úspešnosť  v  prvých  ročníkoch 
s potenciálom rozvoja aktivít do ďalšieho roka. 
Kamil Kočan  (do 31. júla 2007)
Dobrovoľník z rádu rehole Spoločnosti Božieho Slova. Koncom leta ukončil pôsobenie v združení a 
pokračuje v svojej misii ďalej v Nitre. 

Stáže a prax
Zuzana Bábovková u nás absolvovala prax v rámci vzdelávacieho projektu Asociácie supervízorov 
a sociálnych poradcov. Koncom roka sa do aktivít zapojili aj Zuzana Balážová a Katka Ledényiová 
z občianskeho združenia Ichtys, ktoré plánuje spustiť terénny program v bratislavskej Devínskej 
Novej Vsi na jar  v roku 2008. V rámci  dohody o spolupráci dievčatá  u nás získavali  základné 
zručnosti v prvom kontakte s klientom.
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Nízkoprahový terénny program
Aj  v  roku  2007  sme  pokračovali  v  realizácií  aktivít  na  princípoch  nízkoprahových  programov 
pre deti a mládež (NPDM). Znamená to najmä to, že pracovníci a dobrovoľníci akceptujú klientov v 
kontexte ich života a vytvárajú bezpečné prostredie, nie sú potrebné žiadne poplatky a minimalizujú 
sa bariéry. Pre klientov je tu možnosť zostať v anonymite, a dôraz sa kládol na aktívne zapojenie 
klientov do aktivít a prevzatie zodpovednosti za ne. 

Cieľová skupina 
CS programu sú deti a mladí ľudia vo veku 5 - 25 rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
(ubytovne  s  bytmi  nižšieho  štandardu)  v  bratislavskej  Petržalke.  Ich  život  je  ovplyvnený 
predsudkami, odlišným hodnotovým systémom a prostredím chudobným na podnety umožňujúce 
osobný rozvoj a uplatnenie v spoločnosti. 

Spolu sa do aktivít zapojilo 74 detí a mládeže, 
v priemere 13 klientov na “terén”. V lokalite 

sme boli spolu 121 dní čo prestavuje 242 
hodín priamej práce + výlety a nepravidelné 

aktivity.

Projekty

„Hľadáme tých, ktorých nikto nehľadá“
21.  júla  2007  sa  oficiálne 
ukončil  tento  11  mesačný 
projekt  s  názvom  Hľadáme 
tých,  ktorých  nikto  nehľadá. 
Jeho  cieľom  bolo  zvýšiť 
kvalitu  života  „našich“  detí: 
rozvíjať  ich  zručností  a 
schopnosti,  ktoré  podporujú 
integráciu  do  prirodzeného 
prostredia,  a  to  najmä 
zvládanie  emócií,  schopnosť 
sebaregulácie,  komunikácie, 
spolupráce  a  tvorivosti. 
Cieľom  projektu   teda  bolo, 
aby  deti  dokázali  po  jeho 
ukončení  hovoriť  o  svojich 
pocitoch,  zvládali  vo  vyššej 
miere  svoje  emócie  a 
rešpektovali pravidlá, primerane dokázali komunikovať a spolupracovať spolu s ostatnými.

Po zhodnotení plánov, kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov a ich plnení hodnotíme projekt ako 
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úspešný.  Podarilo  sa  nám nadviazať  bližšie  vzťahy,  osloviť  viac  detí  v  cieľovej  lokalite.  Deti 
začínajú zvládať základné komunikačné zručnosti,  uvedomujú si, vnímajú,  učia sa rozoznávať a 
porozumieť emóciám. Výraznejšie sa posilnila aj ich schopnosť spolupracovať medzi sebou.

Nadväzujúci projekt  využíva potenciál, ktorý umožnil rozvoj životných zručností. Zisťujeme, že 
klienti sa stretávajú so situáciami, ktoré nedokážu sami riešiť. Ťažisko týchto problémov tvoria pre 
nich vzťahy. Deťom chýba človek s ktorým by sa mohli porozprávať o tom čo prežívajú, keď sa 
pýtajú „má ma rád alebo nemá“, „je sex dôkazom lásky“, „prečo na mňa stále kričí“. Preto sme sa 
rozhodli pre projekt:

„Kam kráčam“
Projekt kladie dôraz na dve základné oblasti poskytovania služieb: Prvou je vytvorenie priestoru 
pre základné poradenstvo a samotné poradenstvo v oblasti partnerských a rovesníckych vzťahov 
pre deti a mládež formou terénnej práce. Znamená to, že pracovníci sú otvorení pre všetky témy 
mladých ľudí a metodika aktivít je postavená najmä na rozhovoroch a poskytovaní informácií.
Druhou prioritou je aktivizácia  detí  a mladých ľudí v oblasti  kvalitného trávenia  voľného času. 
Aktivity projektu sú postavené tak, aby klienti mali priestor rozprávať o svojich predstavách ako 
tráviť  voľný  čas.  Pracovníci  a  dobrovoľníci  potom  spolu  s  nimi  hľadajú  možné  alternatívy 
realizácie ich nápadov. Povzbudzujú ich v tom, aby aj mimo našej prítomnosti aktívne využívali 
možnosti svojho tvorivého myslenia. Projekt bude ukončený v júni 2008.

Realizované aktivity
Mimo pravidelných činností v „teréne“ sme uskutočnili aj pre deti výnimočné aktivity. Obzvlášť 
lákavý a žiadaný je „víkendový výlet“, ktorý je možnosťou na rozvoj vzájomných vzťahov. Počas 
neho sme boli  na výlete  v jaskyni,  mladí  sa podielali  na chode chaty (príprava jedla,  dreva...), 
spravili si malú súkromnú Superstar. Spoločne sme sa zhovárali dlho do noci pri ohni o viacerých 
zaujímavých témach. 

Mini projekt „Pozri čo Ti ukážem“
Tvorivý prejav a sebavyjadrenie, práca s vnímaním - takto 
by  sa  dal  charakterizovať  „fotoprojekt“  realizovaný  v 
mesiacoch máj – jún. Klienti mali k dispozícií jednorázové 
fotoaparáty a v prvej fáze  sme otvorili diskusiu o tom, ako 
je možné fotografiou vyjadriť náladu, túžbu – aké sú ich 
predstavy  o  aktivite.  Rozprávali  sme  sa,  kedy  a kde 
uskutočníme  fotografovanie,  ako  zorganizujeme  výstavu 
vzniknutých  fotografií.  V  druhej  fáze  vzniklo  množstvo 
podnetných  fotografií,  ktoré  sme  napokon  spoločne 
vystavili  na blízkom plote priamo pri ubytovni a tak deti 
mohli pozvať aj rodičov a dospelých...

Mini projekt „Nájdi sa v športe“
Koncom  roka  sme  sa  začali  každé  sobotné  popoludnie 
venovať  športu  –  futbalu  a  basketbalu  v  priestoroch 
telocvične.  Okrem  samotného  zážitku  zo  športu  sa 
zameriavame na to, aby sme spoločne dokázali rešpektovať 
pravidlá  a  vytváral  sa  priestor  na  osobné  rozhovory 
o témach, ktoré „naše“ deti a mladých zaujímajú. Aktivita 
pokračuje aj v prvých mesiacoch roku 2008.  
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Zvyšovanie kvality
Neoddeliteľnou súčasťou našej práce boli pravidelné supervízie, intervízie a odborné konzultácie. 
Toho  roku  sa  niektorí  pracovníci  zúčastnili  kurzov  zameraných  na  sociálne  poradenstvo  a 
manažérske zručnosti. V belgickom Kortrijku ukončil Peter Kulifaj medzinárodný tréning zameraný 
na získanie zručností v aktivácií mladých ľudí a posilnení dialógu medzi ľuďmi prostredníctvom 
tvorivých nástrojov vo verejnom živote. 

Po skúsenostiach s tým, že len pravidelný kontakt môže byť pre klientov a pracovníkov vzájomne 
užitočný sme sa rozhodli stanoviť si štandard pre jednotlivé oblasti, a teda dobrovoľníctvo, prax a 
stáž. Noví záujemcovia o spoluprácu v priamej práci si môžu vybrať pre nich vhodnú formu aj na 
základe nasledujúcich charakteristík:

Stáž
Určená je najmä pre tých, ktorí sa chcú venovať práci s deťmi a mládežou intenzívne v svojej 
„domovskej“  organizácií  a potrebujú nabrať nové skúsenosti  či  vyskúšať si  v praxi iné metódy 
práce. Stáž má preto mimo priamej činnosti v teréne aj školiaci charakter. Minimálne trvanie stáže 
je 3 mesiace: práca v teréne min. 1x/týždňa. Rozsah a štýl „výučby“ je na individuálnej dohode.

Prax
Využiteľná  najmä pre študentov/ky pomáhajúcej  profesie.  Minimálny rozsah praxe je 40 hodín 
priamej práce + supervízia a základné pracovné stretnutia (vstupný a výstupný pohovor, priebežná 
spätná väzba).

Dobrovoľníctvo
Je priestorom pre všetkých, ktorí majú záujem venovať sa cieľovej skupine dlhodobejšie. Znamená 
to teda minimálne 6 mesiacov pri rozsahu 1x/týždňa (možnosť dohody) + pravidelná supervízia.

Zároveň sme si stanovili a metodicky rozpracovali postup krokov pri začlenovaní “nováčika” do 
procesu práce s klientom, vypracovali zmluvy o spolupráci, ktorých súčasťou sú základné pravidlá 
a etický kódex.
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Rozvoj Nízkoprahových programov 
pre deti a mládež (NPDM)

Pracovná skupina
Aj v roku 2007 pokračovalo stretávanie  sa pracovníkov NPDM v rámci  bratislavskej  pracovnej 
skupiny. Výsledkom našej práce bola najmä realizácia odbornej konferencie, účasť a prezentácia na 
konferencii  v  Prahe  a  Spišskej  Novej  Vsi,  vytvorenie  webovej  stránky,  spoločne  organizovaný 
športový turnaj pre klientov z jednotlivých programov. Uzatvorili sme pracovnú verziu štandardov 
a prezentovali  ju ďalej  v rámci  Slovenska.  Vytvorili  sme priestor pre ďalšie  pripomienkovanie. 
Koncom roka vznikla myšlienka na založenie asociácie a aktivity v tejto oblasti by mali pokračovať 
v roku 2008. Partnermi v pracovnej skupine sú Nová nádej Slovensko (Kaspian), OZ Odyseus (KC 
Kopčany) a Detský fond SR (Mix klub)

Web stránka npdm.ziskaj.info
Podieľame sa na tvorbe a aktualizácii informačného portálu o nízkoprahových programoch pre deti 
a  mládež,  ktorý  vznikol  začiatkom  roka  2007.  Web  stránka  poskytuje  základné  informácie 
o  NPDM,  priebežne  sú  dopĺňané  články  o  nových  udalostiach  z  problematiky,  školeniach  a 
seminároch, zároveň vytvára priestor pre odborné články a zdieľanie zoznamu organizácií v rámci 
Slovenska. Stránka obsahuje aj pracovné verzie Štandardov NPDM a v roku 2007 bola hlavným 
dôležitým médiom pre šírenie myšlienky nízkoprahových programov na Slovensku.

Konferencia
Mládež  ulice  bola  spoluorganizátorom 
dvojdňovej  konferencie  “Nízkoprahové 
programy pre deti a mládež na Slovensku”, 
ktorá  sa  konala  6.2  –  7.2.  2007 
v Bratislave. Jej cieľom bolo (1)zmapovať 
súčasné  existujúce  aktivity  zamerané  na 
pomoc  neorganizovaným  a  ohrozeným 
skupinám  detí  a  mladých  ľudí  na 
Slovensku,  (2)  upozorniť  na  dôležitosť 
tejto  práce  z  hľadiska  prevencie  pre  celú 
spoločnosť,  (3)  zlepšiť  spoluprácu  medzi 
mimovládnymi  organizáciami  (MVO)  a 
štátnymi  inštitúciami,  (4)  presadiť  túto 
oblasť aktivít do koncepcie štátnej politiky 
vo  vzťahu  k  deťom  a  mládeži  a  medzi 
priority v rámci akčných plánov na VÚC a 
obciach, (4) hovoriť o zahraničných skúsenostiach s možnosťou ich aplikácie na  Slovensku.
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  Mediálny profil
Všetci tí,  ktorí sa ste sa chceli  dozvedieť o našej práci viac ste mali možnosť navštíviť stránku 
organizácie  na  www.mulice.sk.  V tomto  roku sme  dopĺňali  priebežne  informácie  o  projektoch, 
vložili  náš  pracovný manuál  a  spustili  sekciu “občasník” v ktorej  sa objavujú osobné postrehy 
pracovníkov či dobrovoľníkov k práci. Verejnosti sme predstavili našu prácu bližšie na podujatí 
Jarmok petržalskej komunity v júni 2007 v rámci dní Petržalky s novými propagačným materiálom. 
V časopisoch Misionár a Connect (v spolupráci s Viva Network) sa objavili zaujímavé články. 

Našu  prácu  sme  prezentovali  aj  v  rámci  konferencií  v  Bratislave  a  Prahe.  Počas  leta  vyšlo 
prezentačné CD, ktoré obsahuje mimo formálnych informácií o organizácií a projektoch aj krátke 
prezentačné video.  Prezentačnými aktivitami sme sa mimo iného snažili  upozorniť na pozitívny 
potenciál detí a mladých z cieľovej skupiny a význam našej práce v tomto kontexte.
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zdroj: Connect

http://www.mulice.sk/


Našu prácu podporili

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctom fondu

www.hodinadetom.sk

Komunitná nadácia Bratislava          ČSOB Finančná skupina                  Young4ba

               www.knb.sk                              www.csob.sk                         www.young4ba.sk

Konto Orange                 Nadácia SPP  

www.kontoorange.sk        www.nadaciaspp.sk

Malach Consulting

w  ww.malach.sk  

Medzinárdný Baptistický zbor Bratislava
(Interntional Baptist Church of Bratislava)

http://ibcb.baptist.sk/

Naša vďaka patrí tiež všetkým darcom 2% z dane, individuálnym darcom, 
dobrovoľníkom a vám, ktorí ste nám dodávali síl...
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http://www.baptist.sk/
http://www.malach.sk/
http://www.nadaciaspp.sk/
http://www.nadaciaspp.sk/
http://www.kontoorange.sk/
http://www.young4ba.sk/
http://www.csob.sk/
http://www.knb.sk/
http://www.hodinadetom.sk/


Prehľad príjmov a výdavkov

Príjmy
Dary FO 28.237,50 Sk

Dary organizácie, cirkvi 24.000,00 Sk

Príjem 2% 27.773,00 Sk

Granty 108.360,00 Sk

Iné príjmy (úroky)                   117,93 Sk

Celkom 188 488,43 Sk

Výdaje
Kanc.potreby a réžia 3.393,50 Sk

Bankové poplatky 1.464,00 Sk

Komunikácia 3.328,50 Sk

Iné 3.178,50 Sk

Aktivity – Doprava

Akt. – Ubyt.,prenájom

Aktivity - Materiál

Aktivity – Strava

Aktivity – Iné

3.726,50 Sk

12.742,50 Sk

10.887,50 Sk

5.788,00 Sk

1.077,00 Sk

Aktivity- celkom 34.221,50 Sk 34.221,50 Sk

Supervízia, konzultácie 7.573,00 Sk

Mzdy 98.105,00 Sk

Odvody 1.654,00 Sk

Vrátenie nevyuž. grantu 16.000,00 Sk

Celkom 168.918,00 Sk

Príjmy 188.488,43 Sk

Výdavky 168.918,00 Sk

Rozdiel 19.570,43 Sk
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