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„Máme za sebou rok, v ktorom sme spolu s mladými prežili množstvo
zaujímavých aktivít. Nízkoprahový klub Pohodička v bratislavskej Rači sa rozbehol na plné
obrátky. Okrem desiatok pravidelných služieb sa uskutočnilo niekoľko mimoriadnych
komunitných akcií. Patrí k nim napríklad deň otvorených dverí, upratovanie okolia, deň
spoločenských hier a mnohé ďalšie. Zaujímavé je tiež to, že v klube sme počas roka
aktívne pripravovali aktivity, ktoré by klientov posúvali vždy o kúsok ďalej v oblasti
rozvoja ich životných zručnosti. Nešlo len o to „hrať sa“, ale naučiť sa niečo nové.
Pre náš najstarší program v Petržalke, a najmä obyvateľov „Modrého domu“, to

bol rok náročný. Dozvedeli sme sa, že osud ubytovne má byť spečatený jej zbúraním.
Nejasné zostávalo, aký bude osud ľudí. V istých chvíľach to vyzeralo tak, akoby sa riešil
iba dom a na deti, mladých, seniorov v ňom sa zabúdalo. Intenzívne sme sa preto snažili
otvoriť diskusiu aj o tejto otázke. Nakoniec bolo rozhodnutie prijaté a my sme sa pustili
do pomoci rodinám nájsť náhradné bývanie. Niektorým sa to podarilo, iní do dnešného
dňa zostávajú v ňom. Samozrejme, naše poslanie odchodom posledného obyvateľa
nekončí. Už prebehli prvé návštevy rodín, ktoré sa presťahovali do iných častí Petržalky a
tento model práce plánujeme začleniť do našej činnosti.

Predseda OZ Mládež ulice: Mgr. Peter Kulifaj

A napokon, prvý krát sa v našej výročnej správe stretávame s ďalšou lokalitou – Vajnory.
Klub mladých totiž otvoril svoje brány na jeseň tohto roku. Tento program je filozofiou
podobný tomu račianskemu. Zaujímavé je, že vzniká v úzkej spolupráci s mestskou časťou,
čo je model blízky európskym skúsenostiam. Jeho história sa ešte len začína písať, takže

viac o ňom budúci rok. Držme mu palce, nech si nájde svoje miesto medzi mladými.
Čo poviete, aký bol rok 2013? Asi taký, ako život sám. Pestrý. S úspechmi aj
sklamaniami a stále s vierou a nádejou v budúcnosť.“
Mgr. Peter Kulifaj
Predseda organizácie

POSLANIE
Naším poslaním je zlepšovanie kvality života detí, mladých ľudí, rodín a
komunít z bežného a sociálne znevýhodneného prostredia a pomôcť im budovať
základy pre plnohodnotný život v dospelosti.

HISTÓRIA
Začiatky vzniku združenia siahajú až do roku 1998, kedy sa začali realizovať prvé aktivity
v mestskej časti Vrakuňa. V roku 2000 vzniká Mládež ulice aj formálne a začína sa jej
niekoľko ročná cesta.

Medzi rokmi 2001 – 2005 sa realizujú projekty individuálnej podpory a asistencie
rodinám. 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 terénny nízkoprahový program v tzv. Modrom dome. V roku
2006 sme prijali do svojich radov po prvýkrát pracovníkov na čiastkové úväzky. Umožnilo
nám to venovať sa cieľovej skupine detí a mládeže pravidelne, najprv 2x, neskôr 3x do
týždňa spolu s rôznymi pridanými aktivitami. Mládež ulice sa v auguste 2008 stáva
zakladajúcou organizáciou Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a
začíname tak formálne pracovať na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb – najmä tých
sociálneho charakteru.

V priebehu posledných rokov sa realizovalo viacero nosných projektov, ktoré boli

zamerané na rozvoj životných a sociálnych zručnosti. Podarilo sa tiež získať prvé priestory,
najprv na Romanovej ulici a neskôr priamo v lokalite výkonu terénnej práce, ktoré nám
poskytli určité zázemie a tiež možnosť ponúknuť bezpečnejší priestor pre klientov. Od roku
2009 tak poskytujeme služby na ulici, v rodinách aj v priestoroch nízkoprahového centra.

V roku 2012 sme sa rozhodli rozšíriť našu činnosť aj na sídlisko Rendez, pretože tu
chýbala systematická práca s mládežou. Po období hľadania priestorov sa nám v roku 2013
podarilo celoročne fungovať v jednom priestore, ktorý sme postupne budovali na
skutočný klub.

Koncom roka 2012 sme dostali ponuku prevádzky ďalšieho programu, tento krát
v Mestskej časti Vajnory. Po krátkom čase sa nám podarilo získať prostriedky na jeho
spustenie a tak sme sa pustili na jeseň 2013 do prvých aktivít.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Členská schôdza na svojom zasadaní dňa 29.11.2012 zvolila do
orgánov združenia:

Správna rada združenia:

Predseda: Mgr. Peter Kulifaj
Podpredseda: Ing. Peter Štefek
Člen správnej rady: Mgr. Iveta Kulifajová

PRACOVNÝ TÍM
Mgr. Peter Kulifaj, predseda
Vyštudoval sociálnu prácu na
Pedagogickej

fakulte

Univerzity

Komenského v Bratislave. V Mládeži
ulice pôsobí od roku 2005, najprv na
pozícii

terénneho

sociálneho

pracovníka a v súčasnosti aj predsedu
organizácie. V rokoch 2008 - 2010 bol
prvým

predsedom

Asociácie

nízkoprahových programov pre deti a
mládež.

V

rokoch

2012-2013

spolupracoval so slovenskou pobočkou
neziskovej organizácie Člověk v tísni
kde

sa

venoval

metodickému

koordinovaniu komunitných centier. K

Mgr. Iveta Kulifajová, (na MD)

jeho ďalším oblastiam pôsobnosti
Iveta

Kulifajova

vyštudovala

odbor Sociálna práca na Pedagogickej
fakulte

Univerzity

Komenského

v

Bratislave. V organizácii pôsobí ako
programová koordinátorka. Pracovné
skúsenosti z oblasti práce s deťmi,
sociálneho

poradenstva,

práce

s

dysfunkčnými rodinami a osobami v
penitenciárnej a postpenitenciárnej
starostlivosti nadobudla činnosťou v
Slovenskom skautingu a v Asociácii
sociálnych poradcov a supervízorov.
Absolvovala dlhodobé školenie dobrej
praxe v nízkoprahových službách v ČR
a supervízny výcvik

patrí koučing, lektorovanie kurzov a
školení v spoločnosti P-PROGRESS.

Mgr. Karina Andrášiková, projektová
koordinátorka
Vyštudovala

aplikovanú

sociálnu

prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v
Nitre. Už počas štúdia pracovala ako
terénna pracovníčka s aktívnymi užívateľmi
drog a osobami pracujúcimi v pouličnom
sexbiznise. Neskôr pracovala so sídliskovou
mládežou

v

rámci

nízkoprahového

programu pre deti a mládež v nitrianskej
Klokočine. Okrem Mládeže ulice pôsobí v
OZ Prima ako streetworkerka s injekčnými
užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v
sexbiznise a ako junior trénerka v PDCS.
Absolvovala

viaceré

kurzy

a

výcviky

zamerané na priamu prácu s klientmi, na
nízkoprahové
frekventantkou

a terénne

služby a

Mgr. Eva Košťálová, projektová
koordinátorka
Vyštudovala

sociálnu

prácu

na

je

Univerzite Komenského v Bratislave. Od

dvojročného

roku 2009 do roku 2012 pracovala ako

akreditovaného výcviku v arteterapií.

konzultantka na Linke detskej istoty pre
Unicef. V rámci ktorého absolvovala školiaci
výcvikový kurz .Niekoľko rokov sa venovala

deťom a mládeži ako vedúca v táboroch a
podieľala sa spolu s občianskym združením
Zážitkovo na organizovaní táborov pre
rodičov s deťmi. V roku 2011 absolvovala
akreditované

vzdelávanie

Rozvoj

kompetencií mládežníckych vedúcich a
pracovníkov s mládežou. V súčasnosti je
frekventantkou

dvojročného

akreditovaného výcviku v arteterapii. V
občianskom združení Mládež ulice pôsobí
od roku 2011.

Mgr. Estera Kövérová, terénna pracovníčka
Od mája 2011 do decembra 2012 pracovala v združení na polovičný úväzok ako
terénna pracovníčka. Vyštudovala psychológiu v kombinácii s občianskou a etickou náukou
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Ako
dobrovoľníčka pracuje s deťmi s postihnutím v OZ Hipony, kde sa venuje hipoterapii. Učí
ako externá pracovníčka na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove. V
septembri 2012 začala študovať doktorandské štúdium na Ústave výskumu sociálnej
komunikácie Slovenskej akadémie vied. Absolvovala rôzne kurzy venujúce sa práci s deťmi.
.

DOBROVOĽNÍCI
D

ôležitou súčasťou našich programov a priamej práce s klientmi sú aj naši dobrovoľníci.

Za ich čas, ochotu a prípravu do terénu im ďakujeme.
V roku 2013 s nami spolupracovali:

Estera Köverová, Matúš Serafín, Klaudia Laszlóová, Zuzana Trnovcová, Júlia
Borčinová, Katarína Rosová, Dana Okáliová, Martin Červeňanský, Petra
Slováková, Martina Gašparková, Tomáš Plank, Simona Andraščíková, Matej
Homola, Zuzana Vývleková, Simona Vojtová, Miroslav Takáč, Viktória
Vitteková, Miroslava Pokrývková, Petra Hotová

TERÉNNY NÍZKOPRAHOVÝ PROGRAM
Terénny nízkoprahový program je dlhoročným prvkom našej práce, ktorý bol v
roku 2013 podporený z finančnej dotácie BSK. V rámci našej činnosti rešpektujeme
základné zásady nízkoprahových programov, ktoré sú


nízkoprahové naladenie pracovníkov a dobrovoľníkov



vytváranie bezpečného prostredia



rešpektovanie pasivity klienta



pravidelná dochádzka nie je podmienkou poskytovania služieb



práca s pravidlami



bezplatné služby



zaručená anonymita pre klientov



participácia klientov ako dôležitý prvok

Cieľovou skupinou programu sú deti a mladí ľudia vo veku od 5 do 25 rokov z
Čapajevovej ulice v bratislavskej Petržalke, deti a mladí vo veku od 6 do 18 rokov z
Rače/Východné a deti a mladí od 10 do 18 rokov z Vajnor.. Vybrané služby poskytujeme aj
rodinám a komunite.

PROJEKTY A ŠPECIÁLNE AKTIVITY
Preventívne a nízkoprahové
aktivity v sídliskových
komunitách
Projekt sa zameriava na poskytovanie služieb a realizáciu špecifických
preventívnych programov pre cieľovú skupinu detí a mládeže v troch lokalitách Bratislavy.
Sú nimi Petržalka, lokalita tzv. Modrého domu, deti a mladí žijúci v Rači - v časti Východné a

poslednou oblasťou sú Vajnory. V poslednej menovanej lokality sa uskutočnilo mapovanie
prostredia a potrieb, ktoré mladí ľudia majú. Na základe výsledkov tohto prieskumu sme
pripravili plán poskytovania aktivít. V prvých dvoch lokalitách kladieme dôraz na vytváranie
bezpečného prostredia, ponuku zmysluplných voľnočasových činností a realizáciu
preventívnych aktivít sledujúcich
zvýšenie
citlivosti
pre

odlišnosti, zvyšovanie tolerancie
a rozvoj sociálnych zručností. V
petržalskej lokalite, v ktorej
práca prebieha už viac ako 8
rokov, rozšírime ponuku pre deti
o predškolskú prípravu, ktorá je
predpokladom

úspešného

vstupu do základnej školy. V

aktivitách pokračujeme aj v roku
2014. Projekt bol podporený
Islandom, Lichtenštajnskom a
Nórskom

prostredníctvom

Programu Aktívne občianstvo a
inklúzia, ktorý realizuje Nadácia
Ekopolis v spolupráci s Nadáciou
pre deti Slovenska a SOCIA -

nadácia na podporu sociálnych
zmien.“

Spájame
nespojiteľné:
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie pre
deti Slovenska prostredníctvom Fondu Hodina deťom a to v
čase od júla 2013 až do súčasnosti. Medzi hlavné ciele
projektu patrí vytváranie bezpečného priestoru pomocou
nízkoprahového terénneho programu, klubovej činnosti a
predškolskej prípravy. Tiež aj zapájanie mladých zo sídliska do
komunitných akcií a výmena skúseností a poznatkov s inými
mimovládnymi organizáciami. Projekt sa zameriava na
podporu našej práce v Modrom dome a na Rendezi a to
prostredníctvom terénu, klubu a predškolskej prípravy.
Môžeme tak s deckami spoločne tráviť voľný čas zmysluplne
pri aktivitách, ktoré ich bavia – tvorivé dielne (kreslenie,
výroba

náramkov

z

korálok,

koláže,

výroba

masiek,

arteterapeutické techniky a i.), športové či iné hry (futbal,
pingpongové či kalčetové turnaje, spoločenské hry), aktivity
na rozvoj osobnosti, doučovanie či predškolská príprava
(grafomotorika, skupinové aktivity, hygienické a skupinové
návyky, dodržiavanie pravidiel a i.). Tiež však spoločne
organizujeme komunitné akcie, kde pozývame aj verejnosť.
Podarilo sa zatiaľ zorganizovať Deň otvorených dverí, pečenie
medovníkov, karneval, halloweenskú či vianočnú párty,
šarkaniádu a pod. Dôležitou súčasťou je aj sieťovanie Mládeže
ulice a iných neziskových organizácií či vzdelávanie nášho
tímu. Vďaka tejto aktivite sa pravidelne stretávame na
Asociácií nízkprahových programov pre deti a mládež,
mávame supervízie, vzdelávanie, arteterapeutický výcvik,
zúčastnili sme sa konferencie v Litve o práci s mládežou či
konferencie na Slovensku o demokracií a ľudských právach.

Cesta na vrchol

Projekt prebiehal od augusta 2012 do júla 2013 a s jeho financovaním nám
pomohla Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom Fondu Hodina deťom. Bol
zameraný na rozvoj osobnosti a to najmä v oblasti rozvíjania tolerancie, prijímajúceho
postoja k sebe samému aj k ostatným tiež však na prevenciu šikanovania, diskriminácie
a vyčleňovania detí z pozície obete aj iniciátora. Počas terénnej práce priamo v
komunite sociálnej ubytovne Modrý dom sme pomocou rôznych metód (zážitková

pedagogika, individuálna aj skupinová práca) s deckami skúšali a nacvičovali
efektívnejšie spôsoby správania. Cez rolové hry, rozhovory, divadlo, salón krásy,
zážitkové hry sme sa s deckami upriamili na dôsledky segregácie, ktoré sú potom
viditeľné v ich postojoch, strachu, agresivite či odmietaniu majority a autorít. Cieľom
bolo viesť deti k osvojeniu si empatie, tolerancie, slušnosti, vzájomnej pomoci a
porozumeniu si.

Zážitkovo

Zážitkovo bol milý projekt, ktorý trval od mája 2013 do decembra
2013 a bol podporený Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava. Jeho hlavným cieľom bolo, aby sme v deťoch povzbudili
motiváciu zapájať sa do etapovej hry, ktorá spočívala v zbieraní pečiatok za
doučovanie a prípravu do školy. Naším zámerom bolo odmeniť ich za ich
snahu zážitkom, ktorý uprednostnia pre materiálnou odmenou. Vďaka
tomuto projektu sa decká poctivo učili do školy, robili si domáce úlohy či
precvičovali svoje školské zručnosti, dostali sa na rôzne zaujímavé výlety a
podujatia. Môžeme spomenúť napríklad výlet loďou na Devín, opekačka,
terapiu snoezeln pre predškolákov, jazdu na koni, lezeckú stenu, návštevu
FunCity či kino. Pre deti to boli nezabudnuteľné zážitky a pre nás
pracovníkov a dobrovoľníkov zase možnosť vziať deti aj mimo ich domova a
rozšíriť im tak ich sociálne okolie.

Nízkoprahové programy v
sídliskových komunitách
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácií Pontis nám pomohol práve s týmto
projektom a to v čase od októbra do novembra 2013. Projekt podporoval terénne
nízkoprahové programy a klubovú činnosť v sociálnej ubytovni Modrý dom a na sídlisku
Východné/Rendez. Cieľom bolo, aby sme pomocou projektových aktivít predchádzali
sociálne patologickým javom a pomáhali pre deti budovať bezpečný priestor pre
efektívne a zmysluplné trávenie voľného času. Vďaka tomu decká prichádzali do kontaktu
s terénnymi pracovníkmi a mohli využívať priestory klubu na voľnočasové a preventívne
aktivity, doučovanie či sociálne poradenstvo.

Terénny
nízkoprahový
program Rendez
Mestská časť Bratislava – Rača nám v čase od apríla 2013 do decembra 2013
pomohla s realizáciou tohto projektu. V rámci poskytnutia dotácie nám poskytla podporu
pre realizáciu klubovej činnosti priamo v komunite na sídlisku Východné/Rendez. Vďaka
tomu sme mohli poskytovať bezpečné prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času
deti a mladých z tohto sídliska. Klienti sa 3x do týždňa mohli stretávať priamo v klube,
realizovať tu voľnočasové aktivity, doučovanie, preventívne aktivity a tie, ktoré rozvíjajú
osobnosť. Stretávali sa tu aj za účelom plánovania a realizovania svojich vlastných
nápadov. Pracovníci a dobrovoľníci tak mali možnosť s deťmi a mladými budovať
poradenské vzťahy na individuálnej aj skupinovej úrovni.

Inkubátor nápadov
Od apríla 2013 do decembra 2013 sme realizovali tento projekt pod finančnou
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu bolo motivovanie detí a mladých z komunity Východné/Rendez
do aktívnejšieho zapájania sa do diania v nej a to pomocou svojich vlastných nápadov.
Celý projekt bol postavený na práci s mladými (13-18 rokov), vzdelávať ich v tom ako
svoje nápady prospešné pre nich a komunitu pretaviť do reality, ako napísať projekt,
uskutočniť ho a potom aj vyhodnotiť. Vďaka tejto systematickej práci si decká naplánovali
a zrealizovali viacero menších aktivít medzi sebou, ale podarili sa im aj akcie väčšie pre
širokú verejnosť. Úspešný bol Futbalový turnaj o putovnú opicu, kde medzi sebou hrali
viaceré tímy zložené z klientov. Druhým úspešným podujatím bol Deň otvorených dverí
klubu Pohodička spojený s viacerými sprievodnými aktivitami. Deti sa poctivo pred akciou
pripravovali, naplánovali si aktivity, rozpočet a rozdelili si úlohy. Počas dňa otvorených
dverí mohol prísť ktokoľvek z komunity, zoznámiť sa s fungovaním klubu. Decká pripravili
občerstvenie, program a na záver dňa bolo pripravené premietanie pomocou špeciálneho
cyklokina – film sa premietal pomocou bicyklov, ktoré vyrábali energiu a účastníci na nich
museli bicyklovať. Deti si svoj projekt aj vyhodnotili, dostali spätnú väzbu na svoje
fungovanie a získali zručnosti, ktoré môžu použiť pri ďalších svojich nápadoch.

Opora
Projekt bol financovaný Nadáciou SPP a realizovali sme ho od novembra 2012 do
novembra 2013. Cieľom projektu bolo prostredníctvom profesionálneho rozvoja našej
organizácie a jej pracovníkov stále efektívnejšie zvyšovať kvalitu života detí a mladých ľudí
zo sociálne marginalizovanej komunity, kde pracujeme. Základnou myšlienkou je

presvedčenie, že terénni pracovníci a dobrovoľníci, u ktorých sme systematicky zvyšovali
odbornosť, môžu prostredníctvom profesionálnych služieb pomáhať deťom a mladým
ľuďom z málo podnetného prostredia rozvíjať ich sociálne zručnosti, motivovať k zmene
postojov a pomôcť im dostať sa z bludného kruhu chudoby a patológie.
Hlavnými aktivitami projektu bolo prepojiť tri skupiny – súkromný, štátny a
neziskový sektor. Vďaka vzdelávaniam, ktoré nám poskytovali iné občianske združenia,
odborníci a firmy sme posilnili naše know-how, ktoré sme mohli posúvať ďalej do aktivít
pre klientov. Takto sme realizovali napríklad vzdelávanie o hospodárení s financiami

(OVB), prvú pomoc (MUDr. Vanda Köverová), sociálno-psychologický výcvik (OZ Sociálna
práca), predškolská výchova (Detské centrum Ako doma), dramatická výchova (ZUŠ Šaľa),
riešenie konfliktov (PDCS). Súčasťou projektu bolo aj spájanie majority a minority a to
sme sprostredkovávali kontaktom klientov s ľuďmi z iných organizácií, ktoré si pre ne
pripravili rôzne aktivity. Spomenieme napríklad veľmi vydarené upratovanie so Zelenou
hliadkou, kde si decká nielen v Modrom dome ale aj na Rendezi upratali svoje okolie,
aktívne sa samé zapíjali a mali radosť, keď videli výsledky svojej práce. Zaujímavé boli aj
návštevy ľudí z rôznych profesií, ktorí deckám hovorili o svojej práci, o tom ako sa k nej

dostali a čo je presne ich náplňou. Takto deti motivovala napríklad Mirka Ábelová –
spisovateľka a novinárka či Tomáš Halás – fotograf.

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
Počas celého roka 2013 sme napĺňali ciele a realizovali aktivity na základe výkonu
opatrení podľa §10 Zákona č. 305/ 2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a to v oboch lokalitách a s významnou podporou Bratislavského samosprávneho
kraja. Zámerom projektu bolo prostredníctvom realizácie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately zvýšiť kvalitu služieb ponúkaných formou terénnej

sociálnej práce založenej na nízkoprahovom princípe. Počas celého roku 2013 sme
napĺňali ciele, ktoré sme si stanovili: rozvíjali sme osobnosť a zručnosti klientov a tým
predchádzali sociálne patologickým javom, pomáhali sme rozvíjať v klientoch vlastnosti,
ktoré sú nevyhnutné pre začlenenie sa do spoločnosti, rozvíjali sme s klientmi ich
pracovné zručnosti, budovali sme intenzívne poradenské vzťahy najmä na individuálnej
úrovni a posilňovali sme u klientov kvalitné využívanie voľného času.

Kúzelná škôlka
Tri krát do týždňa sme počas terénnej

sociálnej práce poskytovali aj predškolskú
prípravu, avšak podarilo sa nám pridať k tomu
čas naviac – jeden krát do týždňa sme mohli
navštevovať CPPPaP na Švabinského ul., kde
sme spoločne s Michaelou Martonovou,
liečebnou pedagogičkou realizovali projekt
Kúzelnej škôlky. Tak ako v teréne aj tu bola
zameraná na podporu rozvoja detí do 6 rokov a

to
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sociálnych návykov, kresby a podobne.

a

Preteky kačíc

V spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava sme sa mohli zúčastniť milej letnej
akcie, kde za farby Mládeže ulice bojovali žlté kačičky. Na Divokej vode v Čunove v júni
prebehli Preteky kačíc a spoločne so štyrmi ďalšími neziskovými organizáciami sme sa
uchádzali o podporu cez kúpu maskota tohto podujatia. Ten potom plával a pretekal, čim
mohol podporovateľom vyhrať zaujímavé ceny. Vyzbierané prostriedky putovali aj k nám
a my sme tak aj vďaka nim mohli pokračovať v práci s deťmi a mládežou.

Daruj knihu

Je každoročná milá aktivita, ktorú pripravuje Komunitná nadácia Bratislava
spoločne s niekoľkými kníhkupectvami. Tým našim bolo Panta Rhei na Poštovej ul. kde
sme označili knižky, o ktorých sme si mysleli, že by sa našim deckám mohli páčiť. Tie až
do Vianoc čakali na pulte kníhkupectva a nakupujúci mohli spraviť pekný skutok tým, že
knižku zaplatili. Tá potom putovala priamo do rúk deciek z Modrého domu. Aj takto sa
decká mohli presvedčiť, že aj iným ľuďom na nich záleží.

Pohoda

Mládež ulice sa zúčastnila letného hudobného festivalu Bažant Pohoda na
trenčianskom letisku. Dostali sme možnosť byť súčasťou sektora neziskoviek. Tu sme
odprezentovali našu činnosť, rozprávali sa s ľuďmi a hovorili o dôležitosti práce s
neorganizovanou mládežou.

Šikovné dievčatá, ktoré pracujú vo firmách Johnson
Controls a PWC prišli ako dobrovoľníčky do Modrého domu a

Naše mesto

v rámci akcie Naše mesto organizovanou Nadáciou Pontis
nám pomohli skrášliť priestory nízkoprahového klubu. Decká
tak vďaka nim mali vymaľované, upratané priestory a
skrášlené miesto na hry, oddych či učenie sa.

Vzdelávanie pracovníkov a
dobrovoľníkov

Na jeseň sme zorganizovali pre nás a dobrovoľnícky tím vzdelávanie na témy,
ktoré sú potrebné pre kvalitné vykonávanie terénnej práce v našich programoch. V klube
na Rendezi sme sa zaoberali témami ako sú motivácia pre prácu terénneho pracovníka,
špecifické preventívne aktivity, role v tíme a tímová spolupráca či nízkoprahové princípy.

Oceňovanie Dobrovoľník
roka 2013

Organizácia C.A.R.D.O každoročne
udeľuje

oceňovanie

pre

najlepších

dobrovoľníkov a ich záslužnú prácu pre
rôzne organizácie. Náš dobrovoľník Matúš
Serafín

bol

nominovaný

v

kategórií

Dobrovoľnícka práca s deťmi a mládežou.
Síce prvé miesto nezískal, ale vďaka tejto
nominácií bol pozvaný na prehliadku
Európskeho parlamentu do Bruselu.

Veľmi si vážime všetkých, ktorí nám akokoľvek pomohli, či už slovami alebo
skutkami. Bez vás by sme nemohli robiť našu prácu. ĎAKUJEME

Naša vďaka patrí tiež všetkým
darcom 2% z dane, individuálnym
darcom, dobrovoľníkom a vám,
ktorí ste nám dodávali síl.

Prehľad príjmov a výdavkov
za rok 2013
Príjmy
Granty

17570

Dotácie

25910

2% z dane

5379

Iné príjmy (dary a pod.)

100

Celkom

48959

Výdavky
Osobné náklady

35501

Tovary

4157 €

Služby

6859 €

Vrátenie nedočerpaných dotácií

1857 €

Celkom

48374€

Sumarizácia
Príjmy

48959€

Výdavky

48374 €

Rozdiel

585 €
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Mládež ulice
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831 54
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