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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. 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. Od roku  2010  pracujeme  aj  na  prevádzkovaní  a vylepšovaní 
portálu streetwork.sk. Portál sa venuje terénnej sociálnej práci v rôznych organizáciách, 
práca na ňom by mala viesť k ich zosieťovaniu.  
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Organizačná štruktúra
Členská  schôdza  na  svojom zasadaní  dňa  13.  mája  2011  zvolila  do  orgánov 

združenia:

Správna rada združenia

Predseda: Mgr. Peter Kulifaj

Podpredseda Ing. Peter Štefek

Člen správnej rady Mgr. Ivan Pochaba

Revízor Mgr.  Iveta  Figurová  (dočasne  poverená  výkonom 
funkcie)

Pracovný tím v roku 2011

Mgr. Peter Kulifaj, predseda

V organizácií pôsobil od roku 2005 a v súčasnosti pracuje na polovičný úväzok. 
Absolvoval  vysokoškolské  štúdium  sociálnej  práce  na  PdF  UK  v  Bratislave.  Prešiel 
dlhodobým akreditovaným vzdelávaním pre pracovníkov v nízkoprahových programoch 
pre deti a mládež a tiež školením mobilnej práce s mládežou. Ukončil kurzy sociálneho 
poradenstva a manažérskych zručností.

Mgr. Iveta Figurová, programová koordinátorka

V roku 2009 sa Iveta stala prvou pracovníčkou na plný úväzok a v roku 2010 bola 
pre organizáciu veľkým prínosom. Absolvovala vysokoškolské štúdium sociálnej práce na 
Pedagogickej fakulte UK  na Pedagogickej fakulty UK. Doterajšie pracovné skúsenosti 
nadobudla  praxou  v  Asociácii  supervízorov  a  sociálnych  poradcov  a  Slovenskom 
skautingu.

Mgr. Estera Kӧvérová, terénna pracovníčka

Od mája 2011 pracuje v združení na polovičný úväzok. Vyštudovala psychológiu 
v kombinácii  s občianskou  a etickou  náukou   na  Pedagogickej  fakulte  Univerzity 
Komenského  a filozofiu  na  Filozofickej  fakulte  UK.   Pracuje  s deťmi  s intelektovým 
nadaním v ZŠ CENADA a s deťmi s postihnutím v OZ Hipony, kde sa venuje hipoterapii. 
Učí ako externá pracovníčka na katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove. 
Absolvovala kurzy venujúce sa práci s deťmi.
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Dobrovoľníci
Dôležitou  súčasťou  tímu  sú  naši  dobrovoľníci.  Chceme  im  aj  touto  cestou 

poďakovať za ich čas, energiu, nápady a kvalitnú prácu, ktorú odviedli. Dobrovoľnícky 
tím v roku 2011 tvorili:  Klaudia, Lucia, Danka, Šimon, Ľudmila, Evka, Paulína, 
Viktória. A čo hovoria na svoje fungovanie v teréne oni? Bol  pre nich čas strávený 
s deťmi prínosom? 

Lucia:  „Spoznala  som  viac  seba,  najmä  svoje  možnosti,  schopnosti,  moju 
kreativitu v riešení aktuálne vzniknutých problémov, moje reakcie na rôzne situácie – 
príjemné i nepríjemné, ktoré sa vyskytnú pri práci s deťmi. Po roku terénnej práce som 
sa stala sebavedomejšou v práci s deťmi a mládežou, viac verím svojím schopnostiam.“

Ľudmila:  „Až  teraz  po dlhšej  dobe si  uvedomujem čo  všetko mi  dobrovoľná 
práca  dáva.  Ďakujem,  že  som  dostala  úžasnú  možnosť  spoznať  viac  samu  seba, 
uvedomiť si svoje reakcie na situácie, ku ktorým počas práce s deťmi dochádza.“

Klaudia:  „Mohla  by  som odkázať  len  toľko,  je  to  celkom  iné  pracovať  ako 
dobrovoľník. Nie ste podriadení žiadnej firme, nikto Vás nemôže ponižovať ani vydierať, 
pretože neslúžite niečiemu zámeru, za čo Vás ten niekto platí, ale robíte niečo, čo cítite, 
že je správne.“

Šimon:  „Naučil  som  sa  byť  kreatívny,  pretože  ako  dobrovoľník  si  chystám 
rozličné aktivity pre deti. Potom som sa učil pripravené veci aplikovať priamo v teréne. 
Je to iné ako ovládať teóriu. Deťom sa väčšinou nechce a tak je potrebné namotivovať 
ich a zaujať. Nie vždy sa to podarí. Vtedy sa učím pokore, trpezlivosti alebo určitému 
pozitívnemu nadhľadu.“
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Terénny nízkoprahový program
Terénny nízkoprahový program je dlhoročným prvkom našej práce. 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  5  -  25  rokov  z 
Čapajevovej ulice v bratislavskej Petržalke. Vybrané služby poskytujeme aj rodinám a 
komunite.

Do aktivít sa v roku 2011 zapojilo 92 klientov, z čoho 62 klientov v 
kategórii deti a mládež a 30 v kategórii dospelí. To bolo 2770 kontaktov za rok. 

Zrealizovali sme 116 pravidelných služieb, čiže 348 hodín priamej práce s 
klientmi. Do tohto počtu nie sú zahrnuté rôzne športové turnaje, výlety a iné 

nepravidelné aktivity, ktoré tvoria menej ako 1% z celkového počtu.
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Projekty a kľúčové aktivity

Posúvame sa vpred

Projekt sa realizoval od augusta 2010 do júla 2011 aj vďaka grantovej podpore 
Nadácie pre deti Slovenska. Realizácia projektových aktivít  prostredníctvom dlhodobej 
etapovej  hry,  diskusií,  súťaží  a  spoločných  aktivít umožnila  našim mladým klientom 
získavať množstvo nových informácií o témach ako rasizmus, násilie, intolerancia, hlad, 
chudoba,  vlastná  osobnosť,  hodnota  človeka.   Ponúkla  im tiež  osobnú skúsenosť a 
priestor na zamyslenie sa o svojej konkrétnej úlohe v týchto oblastiach. Mnohí z nich 
mali  tento zážitok po prvý krát a boli  prekvapení.  Reagujú však veľmi  zaujímavo a 
odhodlane. Mladšie deti si v hrách, súťažiach a v doučovaní postupne zvykali na nutnosť 
rešpektovať pravidlá,  spolupracovať v skupine a rozvíjať  svoju samostatnosť.  Výlety 
mimo priestoru sociálnej ubytovne do ZOO, kina, na víkendový pobyt na chate športové 
turnaje a pod. im ponúkli možnosť zlepšovať svoje správanie a prejavy na verejnosti.

Cesta pokračuje

Projekt sa realizuje od augusta 2011 a realizovať sa bude do júla 2012 znovu 
vďaka  podpore  Nadácie  pre  deti  Slovenska.  Je  pokračovaním  vyššie  spomínaného 
projektu. Rámcom je opäť etapová hra pre deti aj mládež. Pre mladších táto hra zahŕňa 
čítanie na pokračovanie, kedy zbierajú pečiatky za prečítanie rozprávky, písanie diktátu 
a riešenie matematických úloh. Trénujú si tak školské zručnosti ako je čítanie, písanie 
a počítanie. Za získanie dostatočného počtu pečiatok a bodov čaká deti odmena (napr. 
knižky, hračky...).  Pre starších sme pripravili  rôzne hlavolamy, osobnostné a iné typy 
testov a dotazníkov. Rozprávali sme sa o ich budúcnosti – napr. aký typ strednej školy si 
chcú zvoliť a tiež o silných a slabých stránkach ich osobnosti.  V rámci tohto projektu 
sme taktiež  realizovali  množstvo aktivít  na získavanie sociálnych zručností,  na rozvoj 
sebavedomia  a adekvátneho  sebaobrazu  (rôzne  dotazníky,  projektívne  osobnostné 
testy).  Mladí  ľudia  sa  tak  učia   vysporiadať  s intoleranciou,  spoznávajú  svoje  práva 
a povinnosti. V rámci špecifických preventívnych programov ako je napríklad program 
pre  rozvoj  sociálnej  a emocionálnej  zrelosti  sa  učia  komunikovať  navzájom  aj 
s väčšinovou  spoločnosťou,  spolupracovať,  zamerať  sa  na  cieľ,  rozhodovať  sa. 
Súčasťou projektu boli aj rôzne športové a výtvarné aktivity.

Informácie na dosah II

Hlavným cieľom tohto projektu podporeného z Nadácie Slovak Telekom,  bolo 
umožniť obyvateľom sociálne vylúčenej komunity na Čapajevovej ulici v Petržalke zvýšiť 
prístup k dôležitým informáciám pre život v spoločnosti. Viacerí dospievajúci a dospelí 
klienti  využívali  ponuku  sociálneho  poradenstva  a  prichádzali  sa  za  nami  s  rôznymi 
problémami (exekučné príkazy, hľadanie náhradného bývania, vybavovanie sociálnych 
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dávok  a  dokladov,  hľadanie  brigád,  školské  problémy).  Oboznamovali  sme  ich  s 
možnosťami, miestom a formami používania, pre nich nových, informačných technológií 
(počítač,  tlačiareň  a  internet)  v  rámci  získavania  informácií  potrebných  na  riešenie 
nepriaznivého  stavu.  Druhá  časť  úspešných  a  obľúbených  projektových  aktivít  sa 
zameriavala na spoluprácu s deťmi a mladými ľuďmi z komunity. Tu sme napĺňali dva 
špecifické ciele: preventívne pôsobenie v oblasti kyberšikany a rozvoj zručností v práci s 
počítačom. V rámci prevencie naši klienti vypracovali niekoľko dotazníkov, ktoré rozvinuli 
debatu o histórii internetu, jeho spoplatňovaní, pozitívach aj negatívach. Zistili sme, že 
deti sú v škole informované o nebezpečenstve kyberšikany, preto sme sa viac zamerali 
na  spoločné  hľadanie  a  zvnútornenie  postupov  ako  sa  tomu brániť,  aké  konanie  a 
reakcie sú v  zneužitia najvhodnejšie. 

FARE: futbalom proti rasizmu

Projektová  aktivita  bola  súčasťou  celoeurópskeho  programu  „Futbalom  proti 
rasizmu “. Predovšetkým mladí chlapci a deti veľmi radi využívali ponuku športových hier 
a súťaže prostredníctvom, ktorých sa učili tímovej spolupráci, rešpektovaniu pravidiel a 
vzájomnej komunikácii. Z vlastnej iniciatívy si zorganizovali pinpongový turnaj, často sa 
hrávalo kalčeto, florbal, volejbal. Mladšie deti navštevovali s pracovníkmi  ihriská a rôzne 
preliezačky.  Okrem  toho  sme  v  diskusiách  rozoberali  problém  rasizmu,  násilia  a 
neznášanlivosti, hovorili o osobných skúsenostiach a pozitívnych i negatívnych činoch v 
tejto  oblasti.  Vyvrcholením  projektu  bol  futbalový  turnaj  „Fare  cup“.  Na  ihrisku 
Saleziánov na Mamateyovej ulici sa stretlo 6 futbalových mužstiev zo 4 nízkoprahových 
zariadení  z  celej  Bratislavy  –  Mládež  ulice,  KASPIAN,  Detský  fond  SR,  Lorien.  40 
chlapcov vo veku od 8 do 18 rokov proti sebe nastúpilo v dvoch vekových kategóriách. 
Prišli  nielen z rôznych  častí  mesta (Petržalka,  Pentagon,  Vrakuňa),  ale  aj  odlišných 
sociálnych prostredí (marginalizované komunity, chalani z detského domova, sídlisková 
mládež ).  Cieľom akcie  bolo  učiť  deti  prostredníctvom hry spolupráci,  rešpektovaniu 
pravidiel a fair play. Stretnutie nebolo bezproblémové, ale aj tento ročník futbalového 
turnaja ukázal, že decká rozvíjajú svoj osobnostný potenciál a sociálne zručnosti stále 
viac a viac.

Príbehy z jednej ulice

Projekt  trval  od  mája 2011 do  septembra  2011.  Jeho zámerom bolo  prispieť 
k rozvoju osobnosti  a sociálnych  zručností  detí  a mladých  ľudí  z marginalizovanej 
komunity. Na tento zámer nadväzovali  aj  konkrétne ciele projektu,  ako je poskytnúť 
deťom a mladým ľuďom podnety na zmysluplné trávenie voľného času a neformálne ich 
vzdelávať. Zrealizovali  sme tak aktivity ako NEFuč sa (neformálne doučovanie), letná 
olympiáda a klubový funkcionári. V rámci neformálneho doučovania sme sa u mladších 
detí  snažili  rozvíjať  hravou formou  –  prostredníctvom zážitkovej  pedagogiky  školské 
zručnosti.  Klienti  nám  aj  sami  nosili  domáce  úlohy,  a učiteľke  v škole  hovorili 
o aktivitách, ktoré sme počas terénu robili.  Cez leto sme zrealizovali  letnú olympiádu 

7



najmä pre mladších. Celý mesiac sa poctivo pripravovali a zlepšovali v disciplínach ako 
skákanie cez švihadlo, driblovanie, skok do diaľky, hádzanie do terča, bežecké preteky. 
Pred  začatím  olympiády  si  nafarbili  tváre  podľa  vlastnej  fantázie.  Súťažili  celé  dve 
hodiny a za odmenu dostali detské knihy a diplomy. Pri realizácii projektu sme využívali 
aj  nízkoprahový  klub  umiestnený  priamo  v  sociálnej  ubytovni.  Okrem  rôznych 
spoločenských hier  a výtvarných aktivít  deti  veľmi zaujalo udeľovanie funkcií  – napr. 
technik, upratovačka, SBSkár, umelkyňa.... Po pridelení visačky, sa deti snažili správať 
v súlade s danou funkciou. Upratovačka robila poriadok, SBSkár kontroloval dodržiavanie 
pravidiel, technik riešil opravy v klube, umelkyňa zdobila klub.... Takto sa snažíme deti 
viesť hravou formou k zodpovednosti a vytrvalosti.

Street Fun

Projekt trval od  mája 2011 do novembra 2011.  Cieľom bolo skvalitniť ponuku 
poskytovaných služieb. Zameriaval sa na rast sociálnych zručností   a osobnej zrelosti 
klientov, na rozvoj dobrovoľníckeho programu a nízkoprahovej práce vo všeobecnosti. 
Zaviedli  sme  aktivitu  salón  krásy,  ktorá  by  mala  prispieť  k rozvoju  sociálnej 
a emocionálnej  zrelosti  mladých  ľudí  z cieľovej  skupiny,  prostredníctvom  rozhovorov 
a diskusií na tému, drogy, vzťahy, dospievanie, sexualita. Stretávali sme sa tak raz do 
týždňa  v klube  so  staršími  dievčatami.  Naše  stretnutia  mali  viesť  k diskusiám 
o spomínaných témach. Realizovali sme aj iné aktivity s podobným zámerom. Súčasťou 
projektu bola aj metodická činnosť. Dokončili sme tak manuál práce v teréne, kde sa 
hovorí okrem iného aj tom, ako zvládať krízové situácie. Do budúcnosti by sme chceli 
vytvoriť  prístupnejšiu  a zjednodušenú  verziu  pre  dobrovoľníkov  v rámci  rozvoja 
dobrovoľníckeho programu. Taktiež sme začali  pracovať na technickom a obsahovom 
vylepšovaní stránky streetwork.sk, ktorá sa zaoberá rôznymi nízkoprahovými terénnymi 
programami. Aj naďalej komunikujeme s grafikom a s členmi organizácií  zaoberajúcimi 
sa terénnou sociálnou prácou. Obnova stránky  by mala  viesť k zosieťovaniu týchto 
organizácií.

Uličníci

Projekt trval od júla 2011 do novembra 2011. Hlavným cieľom projektu bol rozvoj 
a zvyšovanie kvality dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí z rôznych sociálnych prostredí 
prostredníctvom neformálneho vzdelávania.  Predstavoval netradičnú formu prepojenia 
dobrovoľníckej  činnosti  -  mladí  mladým.  V prípravnej  fáze  sme  identifikovali  dve 
dobrovoľnícke  skupiny  –  dobrovoľníkov  –  študentov  členov  väčšinovej  spoločnosti 
a dobrovoľníkov  z radov  mladých  ľudí  z marginalizovanej  komunity.   Počas  trvania 
projektu do nášho tímu pribudlo šesť nových dobrovoľníkov - študentov. V januári sa 
k nám pridajú ďalší dvaja. Učili sa ako fungovať v teréne, získavali množstvo praktických 
a teoretických  vedomostí  a zručností.  Zrealizované  bolo  školenie  –  dva  dvojdňové 
semináre a desať supervíznych stretnutí. Vďaka príchodu nových dobrovoľníkov do tímu 
sa mladí  ľudia z komunity učili  nadviazať vzťah, komunikovať a pod..  Ďalšou časťou 
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tohto  projektu  bol  rovesnícky  peer  program,  kde  sa  učili  od  seba  navzájom  – 
dobrovoľníci  z väčšinovej  spoločnosti  sa  učili  od  dobrovoľníkov  z marginalizovanej 
komunity  a naopak.  Klienti  tak  získavali  osobnostné  vzory,  s ktorými  sa  pri  svojej 
dobrovoľníckej práci pre rovesníkov môžu identifikovať. 

Prevencia kriminality detí a mládeže 
prostredníctvom terénneho nízkoprahového 
programu- Mládež ulice

Projekt trval od apríla 2011 do decembra 2011. Zámerom projektu bola realizácia 
sekundárnej sociálnej prevencie medzi deťmi a mladými ľuďmi z vylúčenej komunity. 
Členom našej cieľovej skupiny sme poskytovali podnety na plnohodnotné a zmysluplné 
trávenie voľného času a snažili  sme sa spoločne pretvoriť klub na bezpečný priestor. 
U klientov  badať  posun,  čo  sa  týka  fungovania  v klube.  Naučili  sa  do  určitej  miery 
dodržiavať pravidlá, je tu s nimi možná konštruktívna práca, čo je prvý krok na ceste ku 
klubu ako bezpečnému domovu. Paľo hovorí: „Konečne máme miesto, kde sa môžeme 
vkľude  porozprávať.“  Súčasťou  projektu  je  tiež  advokačný  servis.  Mladí  ľudia  sa 
prostredníctvom tejto aktivity učili rozhodovať, stanovovať si cieľ, voliť postupné kroky 
na jeho dosiahnutie a byť vytrvalí. Boli sme nútení aktivitu  modifikovať lebo v danej 
podobe bola pre klientov náročná. Uzatvárame teraz s nimi explicitnú dohodu o pomoci 
pri dosahovaní cieľa, čo ich viac motivuje v započatej činnosti zotrvať. 

Terénny nízkoprahový program Mládež ulice

Projekt prebiehal počas celého roka 2010 a realizoval sa v kontexte Sociálneho 
programu  na  podporu  konštruktívneho  využívania  voľného  času  detí  a  mládeže  v 
Bratislavskom  samosprávnom  kraji.   Hlavným  cieľom  bolo  zvýšiť  úroveň  kvality 
využívania  voľného  času,  poskytovať  poradenstvo  a  podporné  služby  sociálneho 
charakteru  zameraných na zvládanie každodenných životných situácií detí a mládeže v 
dysfunkčných rodinách alebo rizikových prostrediach ovplyvnených výskytom sociálno-
patologických javov. Projekt sa uskutočnil na základe výkonu opatrení podľa §10 Zákona 
č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
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Fotodokumentácia

Doučovanie
Noví dobrovoľníci v teréne

Aktivity v teréne

Aktivity v teréne Vianočné medovníčky Futbalový fare cup

Futbalový Fare cup Chata-dievčatá Chata- chlapci

Teambuilding Vzdelávanie dobrovoľníkov Detská olympiáda
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Iné aktivity

Vzdelávanie pracovníkov

V novembri a decembri roku 2011 sa pracovníci a dobrovoľníci našej organizácie 
zúčastnili  systematického  akreditovaného  školenia  zameraného  na  prácu  s deťmi 
a mládežou pod názvom  Rozvoj  profesijných  kompetencií  pracovníkov  s  mládežou a 
mládežníckych  vedúcich.  Členovia  našej  organizácie  tu  získali  odborné  znalosti 
a praktické zručnosti, ktoré budú môcť aplikovať priamo v teréne pri práci s klientom. 
Vzdelávanie bolo zamerané na cieľovú skupinu a jej  špecifiká,  motiváciu,  neformálne 
vzdelávanie,  zvládanie  kritických  situácií  a efektívnu  komunikáciu,  budovanie  tímu, 
legislatívu, projektový manažment a administratívu. 

Rozvoj spolupráce so samosprávou

V tomto roku sa nám tiež podarilo úspešne komunikovať a rozvíjať vzájomnú 
spoluprácu s Mestskou časťou Bratislava - Petržalka. Aj naďalej máme vďaka Mestskej 
časti  možnosť  platiť  symbolickú  čiastku za  prenájom bytových  priestorov  v sociálnej 
ubytovni  na  Čapajevovej  ulici,  kde  sme zriadili  nízkoprahový  klub.  Významne sa  na 
rozvoji  našej práce podieľal aj Bratislavský samosprávny kraj. Ten opätovne podporil 
náš  program  a  umožnil  tak  stabilnejšie  fungovanie  a  sústredenie  našich  síl  na  to 
najdôležitejšie – poskytovanie služieb klientom.

Propagácia organizácie

Hlavným  propagačným  nástrojom  bola  v roku  2011  stránka  združenia 
www.mulice.sk, kde sme pravidelne každý mesiac  uverejňovali články, ktoré popisujú 
jednotlivé  aktivity  a problémové  situácie  z terénu.  Stránka je  napojená na facebook, 
takže sa spomínané články objavujú aj tam. Taktiež  sa podieľame na prevádzkovaní 
portálu streetwork.sk, ktorý sa venuje problematike terénnej sociálnej práce a slúži na 
zosieťovanie jednotlivých organizácií a výmenu skúseností a „dobrej praxe“. Publikovali 
sme tu niekoľko odborných článkov napr.  „Tri  otázky o terénnej  sociálnej  práci“,  „O 
terénnej  práci  Mládež-e  ulice“...).  Ďalej  spomeniem  články  v Petržalských  novinách 
a denníku SME, vystúpenie v TV Bratislava. Účasť na rôznych podujatiach ako Petržalské 
dni, Rendez Jam, Európske dobrovoľnícke turné. Prezentácia na prednáškach katedry 
sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety. 
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Strategické plánovanie na rok 2012

V novembri  a v decembri  2011  sa  uskutočnilo  strategické  plánovanie 
organizačného  tímu.  Venovali  sme  sa  prednostne  rozvoju  organizácie.  Hovorili  sme 
o finančných zdrojoch združenia, ktorými môže byť okrem grantov a dotácií aj podpora 
od firiem, štátu a komunity (zapájanie sa do činností petržalskej komunity).  V budúcom 
roku sa prioritne chceme zamerať najmä na získanie akreditácie pre Zákon č. 305/2005 
Z.z.  o  sociálnoprávnej  ochrane detí  a o sociálnej  kuratele  a lokálne rozšírenie  svojej 
pôsobnosti – šírenie know - how. Lákavá je tiež možnosť venovať sa iným činnostiam 
ako doteraz napr. výskum. Ďalšími cieľmi je vytvorenie fungujúceho dobrovoľníckeho 
tímu  a profilácii  dobrovoľníkov.  Chceme  tiež  naďalej  zvyšovať  kvalitu  ponúkaných 
služieb pre našich klientov. Ciele sú dané, teraz ideme pracovať na ich plnení.  Držte 
nám palce.
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Našu prácu podporili
Nadácia pre deti Slovenska  prostredníctvom Fondu

www.nds.sk

Nadácia Intenda Nadácia Orange
v rámci programu Ďalej znižujeme prahy v programe Prekročme spolu bariéry

www.intenda.sk www.nadaciaorange.sk

Mestská časť Bratislava–Petržalka Bratislavský samosprávny kraj

www.petržalka.sk www.region-bsk.sk
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Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky

FARE

prostredníctvom Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality

Football against racism in europe

www.minv.sk www.farenet.org

Ministerstvo školstva vedy, výskumu 
a športu SR

Nadácia Slovak Telekom

Odbor mládeže v rámci programu ADAM 

www.minedu.sk www.fondst.sk

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

ĎAKUJEME
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Prehľad príjmov a výdavkov
za rok 2011

Príjmy
Granty 11 932,00 €
Dotácie 17 500,00 €
2% z dane 391,00 €
Iné príjmy (dary a pod.) 250,00 €
Celkom 30 073,00 €

Výdavky
Mzdové náklady 12 042,62 €
Povinné odvody 3 814,35 €
Režijné náklady 534,32 €
Služby 520,62 €
Materiál 18 200,21 €
Ostatné 105,10 €
Celkom 35 275,89 €

Sumarizácia
Príjmy 30 073,00 €
Výdavky 35 275,89 €
Rozdiel -5 202,89 €
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