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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 spustila 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  terénny 
nízkoprahový  program.  V roku 2006 sme  prijali  do  svojich  radov po  prvýkrát  pracovníkov na 
čiastkové úväzky. Umožnilo na tom venovať sa cieľovej skupine detí a mládeže pravidelne, najprv 
2x, neskôr 3x do týždňa spolu s rôznymi pridanými aktivitami. Počas posledných dvoch rokov sa 
realizovalo  viacero  nosných  projektov,  ktoré  boli  zamerané  na  rozvoj  životných  a  sociálnych 
zručnosti.  Mládež  ulice  sa  v  auguste  2008  stáva  zakladajúcou  organizáciou  Asociácie 
nízkoprahových programov pre deti a mládež.

Organizačná štruktúra
Členská schôdza na svojom zasadaní dňa 13. februára 2008 zvolila do orgánov združenia:

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

Mgr. Ivan Pochaba
Revízor Ľubica Talábová (zvolená 28. mája 2008)

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

Bc. Peter Kulifaj, predseda
V organizácií pôsobí od začiatku roka 2005 a v súčasnosti pracuje na polovičný úväzok. Popri práci 
študuje  magisterský  stupeň  sociálnej  práce   PdF  UK  v  Bratislave.  Prešiel  dlhodobým 
akreditovaným vzdelávaním pre pracovníkov v nízkoprahových programoch pre deti a mládež a tiež 
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školením  mobilnej  práce  s  mládežou.  Ukončil  kurzy  sociálneho  poradenstva  a  manažérskych 
zručností. V organizácií sa venuje riadeniu organizácie, projektovému manažmentu a priamej práci. 
Ing. Peter Štefek, predseda
V organizácií pracuje od roku 2000 v pozícií dobrovoľníka a patril k tým, ktorí začali s aktivitami. 
Problematike detí  a mládeže  sa venuje od roku 1986. Má absolvovaný výcvik v poradenstve a 
psychoterapii PCA. Aktuálne sa v Mládeži ulice venuje prevažne riadeniu organizácie.
Mgr. Ľubica Čizmaziová, sociálna pedagogička
Ľubica absolvovala štúdium sociálnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave. V rámci organizácie sa 
venuje najmä priamej práci v teréne a zodpovedá za oblasť dobrovoľníctva.
Bc. Zuzana Dedičová, sociálna pracovníčka
Zuzana  posilnila  pracovný  tím  na  jeseň  tohto  roku. Popri  práci  študuje  manažment  na  City 
Univerzity  a  externe  sociálnu  prácu  na  Vysokej  škole  sv.  Alžbety.  Venujem sa  priamej  práci, 
prevažne aktivitám s deťmi mladšieho školského veku.

Dobrovoľníci
Suzanne Stülpner, ergoterapeutička
Naša dobrovoľníčka z organizácie Kontaktsmission z Nemecka. Vyštudovaná ergoterapeutička. V 
rámci priamej práce sa venuje rozvoju motoriky a kognitívnych funkcií potrebných pre úspešný 
vstup a zvládnutie prvých rokov  v škole. 
Kamil Kočan a Johny George Ambattu
Misionári  z  rádu  rehole  Spoločnosti  Božieho  Slova  (Verbisti)  sa  podieľajú  na  aktivitách  od 
septembra 2008.

Toho roku sa na aktivitách spolupracovali aj
Mgr.  Bea  Koroši,  Katka  Ledényiová  a  Zuzana  Balážová  (obe  v  marci  ukončili  stáž) a  Lenka 
Matúšková.

Terénny nízkoprahový program
Aj  v  roku  2008  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 z  Čapajevovej  ulice  v  bratislavskej 
Petržalke.  Ich život  je  ovplyvnený predsudkami,  odlišným hodnotovým systémom a prostredím 
chudobným na podnety umožňujúce osobný rozvoj a uplatnenie sa v spoločnosti. 

Spolu sa do aktivít zapojilo 60 detí a mládeže. 
V lokalite sme boli spolu 110 dní čo 

prestavuje 240 hodín priamej práce + výlety 
a nepravidelné aktivity.
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Projekty
„Kam kráčam“

Zámerom projektu bolo vytvorenie priestoru pre základného poradenstvo a samotné poradenstvo v 
oblasti partnerských a rovesníckych vzťahov. Predpokladali sme, že bude potrebné vytvoriť priestor 
na to, aby sme ponúkanú aktivitu vysvetlili  a dostali medzi mladých. Pustili  do vážnejších tém. 
Uvedomili sme si, že vedieť ešte neznamená pochopiť a v konečnom dôsledku využiť službu, preto 
sme si dali za úlohu pracovať na tom, aby bola aktivita pochopená a využívaná vo väčšej miere. Po 
zhodnotení projektu sa ukázalo, že sa pomer a charakter rozhovorov zmenil  po kvantitatívnej aj 
kvalitatívnej stránke a prevládala téma vzťahov.
Druhou prioritou bola aktivizácia detí a mladých ľudí v oblasti kvalitného trávenia voľného času. 
Deti a mladí si postupne zvykli na to, že spoločne môžme stráviť čas nad viacerými aktivitami. 
Veľmi obľúbenou sa stali jednoduché kriedy, ktoré využívame nie len na hru, ale aj ako nástroj 
prenášania zodpovednosti a rešpektovania sa. Staršie deti plánovali spoločný výlet na chatu a iné 
aktivity.  Projekt bol realizovaný tak, aby klienti mali priestor rozprávať o svojich predstavách ako 
tráviť voľný čas. Pracovníci a dobrovoľníci potom spolu s nimi hľadali možné alternatívy realizácie 
ich nápadov. Povzbudzovali ich v tom, aby aj mimo našej prítomnosti aktívne využívali možnosti 
svojho tvorivého myslenia. Projekt bol ukončení v júni 2008 a podporený bol do značnej miery 
Nadáciou pre deti Slovenska z Grantového programu Hodina deťom.

„Mám na to, dokážem viac“
Projekt voľne nadväzuje na predchádzajúci projekt a začína sa v auguste 2008 a zameriava sa na tri 
základné  okruhy: prostredníctvom systému  psycho-motorických  a  kognitívnych  cvičení  sme  sa 
sústredili na zvýšenie školskej úspešnosti detí predškolského a mladšieho školského veku. Staršie 
deti  mali  možnosť  zlepšeniť  si  svoje  organizačné  schopnosti  v  procese  prípravy  a  realizácie 
voľnočasových  aktivít.  Mladí  vo  veku  12  –  20  rokov  pokračovali  v  rozhovoroch  a  riešení 
konkrétnych  životných  situácií.  K  hlavným  aktivitám  projektu  patrilo  doučovanie  a  pracovne 
nazývaná „téma mesiaca“ zameraná na rôzne oblasti, ktoré sú pre mladých zaujímavé. Rodičia boli 
zapajaní najmä do prvej oblasti.  Projekt pokračuje aj  v roku 2009 a realizoval sa najmä vďaka 
finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Nadácie SPP.

„Na ulici aj v zime“
Tento malý podprojekt bol realizovaný od októbra a potrvá až do konca februára 2008. Jeho cieľom 
je udržať stabilný kontakt počas zimného obdobia, rozvoj spolupráce a tiež jasnejšia identifikácia 
pracovníkov,  ktorí  sú  v  prostredí  ulice  pre  niektorých  členov  komunity  „neznámym  prvkom“. 
Prostriedkom  k  dosiahnutiu  prvého  z  cieľov  sa  stala  ponuka  čaju  a  ukázalo  sa,  že  je  o  túto 
doplnkovú službu záujem. Pokiaľ ide o jasnejšiu identifikáciu nás, tak k tomu dopomohli pracovné 
mikiny  doplnené  o  nápis  „Terénny  pracovník“  a  „Mládež  ulice“.  Projekt  podporil  Magistrát 
hlavného mesta SR – Bratislava.

Práca v komunite
Napriek tomu, že v pôvodných zámeroch nebola priama práca s komunitou, tak sa počas roka diali 
viaceré  aktivity.  V  spolupráci  s  poslancom  miestneho  zastupiteľstva  Michalom  Novotom  sa 
podarilo vytvoriť priestor pre obyvateľov, aby mali príležitosť ovplyvniť život v dome. Po odoslaní 
listu, ktorý podpísali viaceré rodiny sa po dlhšom úsilí a práci pána Novotu zriadila strážna služba, 
ktorá bola v očiach ľudí v prvom rade nádejou pre bezpečnejší život. Našou úlohou v tomto bolo 
sprostredkovanie  kontaktu a  podpora v procesoch.   išlo  o  prvé mapovanie  situácie,  zvažovanie 
našich možností do budúcnosti. V čase písanie tejto výročnej správy stojí pred členskou schôdzou 
organizácie dôležité rozhodnutie o tom ako sa budeme venovať komunitnej práci do ďalšieho roku.
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Našu prácu podporili

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom fondu

www.hodinadetom.sk

Nadácia SPP v rámci programu Opora

www.nadaciaspp.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Hlavné mesto SR – Bratislava
v rámci grantovej schémy ADAM 2 v rámci podpory voľnočasových aktivít

detí a mládeže 

               www.minedu.sk                                                          www.bratislava.sk

Komunitná nadácia Bratislava     Baptistický zbor BA       Young4ba       

www.knb.sk         ibcb.baptist.sk                       www.young4ba.sk 
  

Malach Consulting

w  ww.malach.sk  

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

Príjmy
Dary FO 28 731,00 Sk

Dary organizácie, cirkvi 4 000,00 Sk

Príjem 2% 6 061,00 Sk

Granty 188 606,00 Sk

Iné príjmy (úroky) 101,21 Sk

Celkom 227 499,21 Sk

Výdaje
Kanc.potreby a réžia 11 224,00 Sk

Bankové poplatky 1 350,31 Sk

Komunikácia 2 520,00 Sk

Iné 14 793,50 Sk

Aktivity – Doprava

Akt. – Ubyt.,prenájom

Aktivity - Materiál

Aktivity – Strava

Aktivity – Iné

4 537,00 Sk

20 250,00 Sk

31 726,60 Sk

9 462,60 Sk

2 043,50 Sk

Aktivity- celkom 68 019,70 Sk 68 019,70 Sk

Supervízia, konzultácie 12 400,00 Sk

Mzdy 134 947,00 Sk

Odvody 3 107,00 Sk

Vrátenie nevyuž. grantu 0,00 Sk

Celkom 248 361,51 Sk

Príjmy 227 499,21 Sk

Výdavky 248 361,51 Sk

Rozdiel -20 862,30 Sk
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