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Príhovor predsedu združenia 
 

Rok 2006 bol pre naše občianske združenie významným z hľadiska 
organizačných zmien. Aby sme dokázali efektívne napĺňať naše poslanie a čo 

najlepšie slúžiť našej cieľovej skupine – ohrozeným deťom a mladým ľuďom, 

museli sme pristúpiť k zmene štruktúry a novej organizácie práce. 
 

Práca v našej organizácii bola viac intuitívna a neštruktúrovaná, čo malo za 
následok preťažovanie dobrovoľníkov a následne aj obmedzené možnosti práce 

s klientami. Preto sme sa v druhej polovici roku 2005 pustili do štrukturálnych 
zmien. Začali sme zmenu od neformálnej registrovanej skupiny k organizácii s 

definovanou štruktúrou. 
 

Najdôležitejšou zmenou bola práca na nových stanovách organizácie ktoré nás 
definujú formálne a odrážajú aktuálne potreby združenia. Obsahové naplnenie 

našej činnosti sme definovali vo vízii, poslaní a hodnotách. Zadefinovanie vízie 
nám pomáha udržiavať smerovanie združenia, poslanie ho konkrétnejšie 

vymedzuje a hodnoty ho určujú navonok i dovnútra. 
 

Zadefinovali sme formálne štruktúry združenia, hierarchie, zodpovednosti, 

definovali sme informačné toky. Chceme aby všetky naše činnosti boli 
transparentné a všetko čo robíme bolo jasne vykázateľné. Preto sme vytvorili 

internetovú stránku www.mulice.sk kde sú informácie o činnosti združenia, ale 
aj o združení samotnom. Stránka prešla rekonštrukciou a okrem iného ju 

využívame aj ako pomocný administratívny nástroj pre našu prácu. 
 

Personálne sme znížili počet dobrovoľníkov ktorí sa zúčastňujú na aktivitách ale 
kladieme väčší dôraz na pravidelnú systematickú prácu. Dôležitým krokom bolo 

rozhodnutie zamestnať študentov  na čiastočný úväzok z hľadiska stabilizácie 
kľučových pozícií. Tieto uvedené opatrenia priniesli svoje ovocie v zvýšenej 

stabilite pracovného tímu a následne k zvýšeniu kvality práce. 
 

Nastolili sme trend profesionalizácie združenia vo všetkých oblastiach. Preto 
podporujeme vzdelávanie aktivistov a staráme sa o ich osobnostný a odborný 

rast. 

 
Aj naďalej sa budeme snažiť čo najlepšie slúžiť a budeme preto hľadať spôsoby 

ako to urobiť čo najkvalitnejšie. 
 

      Peter Štefek, predseda o.z    
 

http://www.mulice.sk/


Vízia 
 

Aby deti prežili šťastné detstvo a dokázali 

žiť v dospelosti plnohodnotný život 

 

Poslanie 
 

Naším poslaním je zlepšovanie kvality 

života detí a mládeže zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a pomôcť im 

budovať základy pre plnohodnotný život v 

spoločnosti. 

 

Hodnoty 
 

V našej práci vyznávame zdravé hodnoty 

pre dôstojný ľudský život, ktorých jadro 

vychádza z evanjelia.  

Hlavnými hodnotami pre nás sú: 

 prijatie 

 láska 

 úcta 

 pokora a nezištnosť 

 spolupatričnosť 

 sociálne cítenie 

Pre naplnenie týchto hodnôt kladieme 

dôraz na 

 akceptujúci podporný vzťah 

 systematickú dlhodobú prácu 

 



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 asistencie 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 program Prace s ohrozenými 

deťmi a mládežou. 
 

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. Michal Čizmazia – demisia k 24.10.2006 

    Ing. Ivan Pochaba 

Revízor   Mgr. Zuzana Krnová 

 

Náš tím 
 
To najcennejšie čo posunulo našu organizáciu v roku 2006 opäť o kúsok ďalej je náš tím. Teda, 

za to všetko čo sa udialo sú zodpovední: 

 

Peter Kulifaj 

Koordinátor programu, popri práci študuje Sociálnu prácu. Zamestnaný na polovičný úväzok 

 

Táňa Vojtášová 

Vedie sobotný terén, študentka odboru Pedagogiky emocionálne a sociálne narušených. 

Zamestnaná na 30 hodinový úväzok 

 

Ľubi Hoppanová 

Vedie utorkový terén, študentka odboru Pedagogiky emocionálne a sociálne narušených. 

Zamestnaná na 30 hodinový úväzok 

 

Suzanne Stülpner 

Naša dobrovoľníčka z partnerskej organizácie Kontaktsmission z Nemecka. Vyštudovaná 

ergoterapeutička. 

 

Kamil Kočan 

Dobrovoľník z rádu rehole Spoločnosti Božieho Slova. 

 

Toho roku ruku do diela priložili aj: 

Čimo, Alenka, Janka, Bea a samozrejme členovia správnej rady 



Program práce s ohrozenými deťmi 

a mládežou 
 
Program je zameraný na prácu s deťmi  a mládežou zo sociálneho ubytovne. 

Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 - 18 rokov. Počas roku 2006 sa realizovali 
2x do týždňa pravidelné aktivity v teréne a zároveň sa uskutočnili jednodňové čí 

víkendové výlety. Program sa svojou náplňou hlási k nízkoprahových 
programom. 

 

Nízkoprahový program 
- 

cesta k akceptácii 

 
Rok 2006 bol rokom veľkých premien. Hľadali sme smer práce, ktorý by dokázal 

deťom a mladým ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia čo najviac 
skvalitniť život v dlhodobom horizonte. Domnievame sa, že sme ho práve toho 

roku našli. Rozhodli sme sa pre princípy nízkoprahových programov – pre nás 
formou terénnej práce. Myšlienky maximálnej dostupnosti pracovníka, možnosť 

anonymity či princíp participácie klienta je možnosťou ako osloviť cieľovú skupinu 
detí a mládeže, teda tých, ktorých nevyhľadávajú inštitucionalizované formy 

trávenia voľného času. 
Akceptujeme našich klientov ako plnohodnotných ľudí. Máme záujem pochopiť 

ich život a podporovať ich v rozvíjaní  potenciálu. 
 

 



Projekty 
  
 Hľadáme tých, ktorých nikto nehľadá 
V rámci Programu sa uvedený projekt spustil 21. augusta 2006 a pokračovať 

bude až do júla roku 2007. Podstatou projektu je rozšírenie ponúkaných aktivít 
o činnosti rozvíjajúce tie životné zručnosti, ktoré umožnia  deťom a mladým 

ľudom z cieľovej lokality lepšie sa integrovať do prirodzenej spoločnosti a zároveň  
vytvárame priestor pre kvalitné trávenie voľného času. Realizované aktivity sa 

zameriavali na rozvoj komunikácie, spolupráce s rovesníkmi, tvorivosti, 
sebadisciplíny a najmä schopnosti zvládať emócie a dokázať s nimi pracovať. 

Projekt podporila Nádácia pre deti Slovenska prostredníctvom programu Hodina 
deťom. 

 

 Hľadáme tých, ktorých nikto nehľadá – 

športujme spolu 
Projekt je zameraný na chlapcov s cieľovej skupiny detí a mládeže. Zameriaval 

sa na upevnenie sebadisciplíny e a zároveň vytvoríme vhodné podmienky pre 
zmysluplné trávenie voľného času. Za hlavný prostriedok napĺňania stanoveného 

cieľu je v projekte považovaný šport – futbal od jesene 2006. 
 

 



Súhrn zrealizovaných aktivít 
 
Mimo pravidelných terénov sme v roku 2006 spolu s deťmi zrealizovali aj 

špecifické aktivity. V zátvorke je uvedený ich počet za rok. 
 

Tvorivé dieľne 
Deti mali možnosť rozvíjať svoje tvorivé schopnosti. Vyskúšali si prácu s hlinou 

a následné glazúrovanie, skladanie z papiera, maľovanie, výrobu šarkanov, 
batikovanie a mnohé ďalšie tvorivé aktivity. (30) 

 
Sánkovanie 

Jednodňový výlet na Kolibu, spojený so zábavou na saniach. (2) 
 

Tanec 
Dievčatá mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom hudby a pohybov. (4) 

 

Víkendový výlet 
Na chate v krásnom prostredí obce Chvojnica sme strávili dva podnetné víkendy. 

Bola to výborná príležitosť na rozvoj vzťahov, vzájomne spoznávanie sa a pre 
deti v neposlednom rade príležitosť „vypadnúť“ na víkend niekam a užiť si výlet. 

(2) 
 

Návšteva útulku 
Aj prostredníctvom venčenie psíkov sme prežívali s deťmi pocity starostlivosti, 

aspoň na pár minút, o svoje zvieratko. (3) 
 

Futbalový turnaj 
Začiatkom leta sa v spolupráci s ostatnými nízkoprahovými klubmi v 

bratislavskom kraji zrealizoval futbalový turnaj pre chalanov vo veku do 18 
rokov. Náš tím skončil síce posledný, no naštartovalo nás to. Začiatkom jesene 

začíname trénovať, aby sme na budúci rok skončili na vyššej priečke. (1) 

 
Stanovanie 

Posledné prázdninové dni patrili 3-dňovému výletu pod stan k jazeru. Navštívili 
sme jaskyňu Driny, ale aj Hačovskú jaskyňu v sprievode jaskyniara. Počasie nám 

síce nedoprialo bláznenie vo vode, vychutnali sme si však opekanie, výlet do 
Malých Karpát a najmä chvíle prežité spolu.  (1) 

 
Futbal 

Sychravú jeseň  patrila aj futbalu v telocvični. Vyvrcholením bol priateľský zápas, 
v ktorom sme konečne dokázali zdolať nášho súpera. (20) 

 
Vianočný večierok 

Záverečné podujatie, ktoré uzavrelo náš rok. Spolu s deťmi sme si pri dobrej 
kapustnici pozreli fotografie, staršie dievčatá si pripravili tanečné číslo a napokon 

s malými darčekmi sme sa pobrali všetci spokojne domov. (1) 

 
 



Bubnovačka 

V spolupráci s občianskym združením Zvuky cez ruky sa deti mohlo naplno 

hudobne vyjadriť. A práve bubon bol pre nich vhodnou pomôckou. (1) 
 

Športové aktivity 
Do leta 2006 sme mimo našich aktivít v spolupráci s občianskym združením Atléti 

v akcii realizovali každé 2 týždne športové stredy, ako napovedá názov – plné 
športových aktivít. (8) 

 
 

 
 

 
 

V roku 2006 sa uskutočnilo do 
100 dní v teréne. 

 
Na aktivitách sa vystriedalo 
43 detí a mladých ľudí 
z cieľovej skupiny. 

 
 

 
 

 
 

 

  Spolupráca 
 

Nová nádej Slovensko o.z., OZ Odyseus, Mix klub – (Detský fond Slovenskej 
republiky) - spolupráca v rámci nízkoprahových programov 

Atléti v akcii – spoločné športové aktivity 
Kontaktmission e.V (Nemecko)– vyslaná dobrovoľníčka 

Zvuky cez ruky o.z.- bubnovačka 

 
    

    

  



Našu prácu podporili 
 
Nadácia pre deti Slovenska v rámci Fondu Hodina deťom 

Hlavné mesto SR Bratislava 
Domovské zbory a cirkvi – BJB – IBCB, zbor Viera, zbor BA I, 

Misionárky lásky Matky Terezy 
Komunitná nadácia Bratislava a všetci, ktorí nám prostredníctvom 

kníhkupectva Artforum umožnili deťom venovať krásne knižky 
Individuálny darcovia a darcovia v rámci 2% z dane 

Všetci dobrovoľníci a podporovatelia 
 

Pohľad vpred 
 
Rok 2006 nebol len rokom aktivít, ale aj dôležitých rozhodnutí. Na stôl sa dostal 

strategický plán organizácie na najbližších 5 rokov. Pred nami je najmä cesta 

profesionalizácie a stabilizácie tímu. Aktuálny Program chceme rozšíriť o 
nízkoprahový klub. Čaká náš rozšírenie počtu dní s klientom. Nezabúdame pri 

tom ani na vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov. Naším zámerom je v roku 
2007 (aj rokoch nasledujúcich) poskytovať kvalitné služby, zamerané nielen na 

kvalitné využívanie voľného času, ale najmä na napĺňanie nášho poslania – 
rozvoja životných zručností. K tomu všetkému sa pripravujeme na poskytovanie 

sociálneho poradenstva a ďalších služieb, ktoré umožnia deťom a mladým ľudom 
z ohrozeného prostredia kvalitnejšie prežiť svoje detstvo a dospievanie. 



Školenia 
 
Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov považujeme za dôležitú súčasť pre našu 

prácu. V tomto roku dvaja pracovníci úspešne absolvovali kurz Mobilná práca s 
mládežou (66 hod.), ktorý zvyšuje kvalifikáciu pre pracovníkov z ohrozenými 

skupinami detí a mládeže. 
V rámci projektu Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov sa zapojili dvaja 

pracovníci do prebiehajúceho dlhodobého akreditovaného vzdelávania Príprava 
sociálneho poradcu (160 hod.), Manažérske zručnosti (360 hod.) a Terénna 

sociálna práca s disfunkčnou rodinou (280 hod.). 
 

 

Mediálny profil 
 

Názov Mládež ulice sa vyskytla v Pravde dňa 4.júla 2006 pri príležitosti 

futbalového turnaja nízkoprahových klubov. 
Dôležitou stránkou prezentácie nášho združenia bola najmä spolupráca s 

Nadáciou pre deti Slovenska pri natáčaní krátkeho mediálneho dokumentu v 
rámci projektu podporené z fondu Hodina deťom. Dokument mal byť odvysielaní 

v rámci galavečera v STV dňa 7.12. 2006. Žiaľ, z časových dôvodov bol na 
poslednú chvíľu stiahnutý z programu. Samotný mediálny dokument však zostal 

a tvorí súčasť prezentácie Mládeže ulice. 
Súčasťou našej prezentácie je aj internetová stránka www.mulice.sk, ktorá 

prešla v tomto roku úplnou rekonštrukciou. 
 

 

http://www.mulice.sk/


Prehľad príjmov a výdavkov 
 

Príjmy 

Dary FO 500,00 Sk 

Dary organizácie, cirkvi 24.000,00 Sk 

Príjem 2% 34.672,00 Sk 

Granty 52.508,00 Sk 

Prednášková činnosť 2.000,00 Sk 

Iné príjmy (úroky) 88,46 Sk 

Celkom 113.768,46 Sk 
 

Výdaje 

kanc.potr. 277,50 Sk 

Propagácia 6.201,00 Sk 

bank.popl. 1.436,50 Sk 

Komunikácia 3.767,00 Sk 

Poskytnuté pôžičky 15.000,00 Sk 

Iné 3.032,00 Sk 
 

 

Aktivity – Doprava 

Aktivity – Ubytovanie 

Aktivity - Materiál 

Aktivity – Strava 

Aktivity – Vstupné 
 

 3.263,00 Sk 

3.895,00 Sk 

6.197,50 Sk 

8.241,50 Sk 

6.476,00 Sk 
 

Aktivity- celkom 28.073,00 Sk 

Supervízia, konzultácie 5.500,00 Sk 

Team building 2.540,00 Sk 

Mzdy 52.750,00 Sk 

Odvody 1.050,00 Sk 

Celkom 119.627,00 Sk 
 

28.073,00 Sk 

 
 

 

Príjmy 113.768,46 Sk 

Výdavky 119.627,00 Sk 

Rozdiel -5.858,54 Sk 

 
Vyjadrenie revízora 



Doplní Zuzana Krnová – pozri prílohu 

 

 
Spracoval: Kulifaj Peter, posledná úprava: 28.1.2007, 

Peter Štefek 9.2.2007 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kontakt 

 

Mládež ulice o.z. 

Cyprichova 22 

831 54 Bratislava 34 

 

www.mulice.sk 

info@mulice.sk 

 
 

Bankové spojenie: ČSOB 326695383/7500    

IČO:360 697 44 
 

 

http://www.mulice.sk/
mailto:info@mulice.sk

