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Predseda OZ Mládež ulice: Mgr. Peter Kulifaj 

 

,,Priznám sa, že nájsť správne slová, ktoré by charakterizovali rok 2012 je náročnejšie 

ako obvykle. V tomto roku som mal totiž možnosť hľadieť na väčšinu aktivít s odstupom, 

vnímať veci z iného uhla pohľadu. Zostáva mi len úprimne konštatovať: „všetka  česť“. Pre 

pracovníkov a pracovníčky, dobrovoľníkov aj dobrovoľníčky. Všetci ľudia v tíme pracovali na 

rozvoji v oblasti priamej práce ako aj na aktivitách, ktoré umožňujú našu existenciu. Neustále 

dokazovali, že nadšenie, odhodlanie a profesionalita sú princípy, ktoré sú im vlastné a majú 

nesmierny význam v Mládeži ulice. Ľudia, ktorým sa venovali reálne rástli a podľa mňa tento 

rok mnohí z nich nespravili krôčik, ale obrovský krok smerom k zvýšeniu kvality vlastného 

života. 

Úžasná je aj pevná vôľa, ktorá sprevádzala spustenie nového programu v Rači, v 

lokalite Rendez. Tento vnútorný motor v ľuďoch pomohol prekonať úvodné prekážky. Súčasne 

s tým sa objavilo aj viacero skvelých ľudí, ktorí nás v tejto iniciatíve podporili. Oni vedia, o kom 

píšem :) 

Veľká česť a vďaka patrí aj donorom a jednotlivcom, ktorí pre nás veľa znamenajú. Som 

veľmi rád, že máme veľké šťastie na podporovateľov, ktorých naša práca (no najmä ľudia, 

ktorým sa venujeme) zaujíma. Vážim si, že podobne ako my,  veria v zmysel v podpore detí, 

mladých ľudí, rodín i celých komunít...“ 

PREDHOVOR 



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 

Medzi rokmi 2001 – 2005 sa realizujú projekty individuálnej podpory a asistencie 

rodine. Zároveň sa realizuje projekt podpory mladých drogovo závislých. Postupne sa, ale 

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 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. 

 

Začiatky vzniku združenia siahajú až do roku 1998. Kedy sa začali realizovať prvé 

aktivity v mestskej časti Vrakuňa. Skupina štyroch dobrovoľníkov spustila prvé 

neformálne aktivity a klubové stretnutia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V roku 2012 sme sa rozhodli rozšíriť našu činnosť  aj na sídlisko Rendez, pretože tu 

chýbala systematická práca  s mládežou a aj preto, že v danej  lokalite nie je žiadna škola, 

centrum voľného času a deti sa nemajú kde realizovať. V súčasnosti ponúkame deťom na 

Rendezi bezpečný priestor na trávenie voľného času. Cez víkendy organizujeme veľké akcie pre 

rodiny s deťmi a taktiež sa nám podarilo získať prechodný priestor  na zimu v hosteli Uninova. 

V budúcnosti  máme v pláne  získať trvalý priestor – klub, ponúknuť deťom pravidelné služby 

3krát týždenne, doučovanie, poradenstvo, tvorivé dielne, hry a podobne. A naďalej chceme 

pokračovať v organizácií akcií pre rodičov s deťmi. 

 

 

 

 



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. Iveta Kulifajová, programová koordinátorka 
 

Iveta Kulifajova (Figurová) 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. 



Mgr. Peter Kulifaj, predseda 

 

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Od roku 2005 do konca roka 2011 pôsobil ako terénny sociálny pracovník a v súčasnosti je 

predsedom občianskeho združenia Mládež ulice. Zároveň bol v rokoch 2008 - 2010 prvým 

predsedom Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. K jeho ďalším oblastiam 

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

súčasnosti tiež pracuje v mimovládnej organizácii Člověk v tísni na pozícií koordinátora 

programov sociálnej integrácie. 

 

 

Mgr. Karin Andrášiková, projektová koordinátorka 

 

Má vyštudovanú aplikovanú sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

Od roku 2008 pôsobila ako terénna sociálna pracovníčka s aktívnymi užívateľmi drog, osobami 

pracujúcimi v sexbiznise, ale aj s deťmi a mladými. Má profesionálne skúsenosti aj s prácou s 

ľuďmi bez domova. Absolvovala 230 hodinový kurz Dobrej praxe v nízkoprahových službách v 

rámci Českej asociácie streetwork, iné kurzy a semináre zamerané na prácu s klientmi a na 

rozvoj manažérskych schopností. Zúčastnila sa odbornej stáže v Centre pre dievčatá ulice v 

Eldoret, Keňa. 

 

 



Mgr. Ester Köverová, 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. 

 

 
Mgr. Eva Košťálová, terénna pracovníčka 

 

Vyštudovala sociálnu prácu na  Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2009 do 

roku 2012 pracovala ako 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 občianskom združení Mládež ulice pôsobí 

od roku 2011. 

 

 
Bc. Matúš Serafín, terénny pracovník 

 

Študuje sociálnu prácu  na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety v 

Bratislave. V občianskom združení mládež ulice pôsobí od roku 2012.  

 

 



DOBROVOĽNÍCI 

Dôležitou súčasťou našej organizácie sú naši dobrovoľníci, ktorí sú pre nás 

neoceniteľní. Prinášajú množstvo nápadov a pohľadov. Za čo im patrí veľká vďaka. 

Danka  
Janka  
Júlia  
Katka  
Klaudia  
Lenka  
Mária  
Martin  
Matej  
Matúš 
Matúš  
Michaela  
Paulína  
Paulina  
Silvia  
Simonka  
Tomáš 
Veronika  
Viktória  
Zuzka  
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FOTO 



TERÉNNY NÍZKOPRAHOVÝ PROGRAM 

Terénny nízkoprahový program je dlhoročným prvkom našej práce, ktorý bol v roku 

2012 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 

Do aktivít sa v roku 2012 zapojilo 126 klientov, z čoho 103 klientov v 

kategórii deti a mládež a 23 v kategórii dospelí. To bolo 2778 kontaktov za rok. 

Zrealizovali sme 182 pravidelných služieb, čiže 448 hodín priamej práce s 

klientmi. Do tohto počtu nie sú zahrnuté rôzne športové turnaje, výlety a iné 

nepravidelné aktivity, ktoré tvoria menej ako 3% z celkového počtu. 

Cieľovou skupinou programu sú deti a mladí ľudia vo veku od 5 do 25 rokov  z 

Čapajevovej ulice v bratislavskej Petržalke a deti a mladí ľudia vo veku od 5 do 18 rokov z 

Rače z časti Východné. Vybrané služby poskytujeme aj rodinám a komunite. 



 
 

 

 

PROJEKTY A KĽÚČOVÉ AKTIVITY 

Remeslo má zlaté dno 

Projekt sme realizovali s podporou Ministerstva školstva Slovenskej Republiky v období 

marec 2012 až december 2012. Hlavným cieľom realizovaného projektu bolo, poskytnúť 

mladým ľuďom dostatok informácií, ktoré by im pomohli pri orientácii sa na trhu práce.   

Obsah, formu a druh informácií sme prispôsobili ich možnostiam a špecifickým podmienkam, 

z ktorých vychádzajú. No snažili sme sa tieto „hranice“ aktívne rozširovať aj cez debaty s 

mladými, neformálne vzdelávanie cez hru C´es la vie, aktivity na sebapoznávanie, motiváciu a 

rozširovanie pracovných zručností, spoločnú komunikáciu zo školami, ktoré navštevujú a tiež 

návštevami skutočných profesionálov priamo v sociálnej ubytovni, s ktorými sa mohli 

porozprávať o ich práci. Predviedli sme im profesiu úradníka – writera a učiteľky hry na husle. 

Toto spoločné úsilie aj s najdôležitejšími informáciami, sme zhrnuli do brožúrky, ku ktorej sa 

mladí budú môcť vrátiť aj počas našej neprítomnosti. Do projektu sa nám podarilo zapojiť 

primárnu skupinu mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov z marginalizovanej komunity v Petržalke, 

ktorí práve nastúpili, dlhšie navštevovali alebo mali problematickú dochádzku na stredných 

odborných školách. 8 klienti si vďaka projektu našli brigádu. 



      
Cesta  
pokračuje 

Projekt sa realizoval od augusta 2011 do júla 2012 

vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska. Pričom tvoril 

našu celoročnú náplň aktivít s deťmi a stal sa základom, na 

ktorom sme stavali ďalšie činnosti. Prostredníctvom 

etapovej hry ,,Kto som, čo som“ sme s mladšími deťmi 

cvičili systematickosť a vytrvalosť. Čítali sme s nimi 

životopisy slávnych ľudí, rozprávky na pokračovanie, hrali 

rôzne hry. U starších sme sa zamerali na témy ako  moja 

osobnosť, škola, budúcnosť, moja rodina a komunita, 

občianstvo a ľudské práva. Taktiež sme spájali mladšie deti 

so staršími. Staršie učili mladšie hrať kalčeto, florbal, stolný 

futbal, doučovali ich.  

Dievčatá mali uzavretú skupinu, jedenkrát do týždňa 

sa stretávali v klube a rozoberali rôzne témy. Aktivita 

bezpečný domov zahrňovala učenie detí fungovať v klube. 

Deti začínajú chápať význam klubu ako bezpečného 

priestoru pre nich. Postupne sa naučili význam pravidiel v 

klube a ich dodržiavanie.  

Aktivita ,,Som tvorivý“ si deti a mladých získala. 

Motivovala ich k vymýšľaniu nápadov na hry a činnosti. 

Podarilo sa im napríklad pripraviť návrhy tričiek pre 

dobrovoľníkov, urobiť vianočnú výzdobu, nakresliť vianočné 

pohľadnice a pod. Dievčatá si na chate samé varili, 

upratovali a tvorili program. Chlapci si zas založili ligu 

majstrov a chodievali hrávať pravidelne futbal na verejné 

ihrisko. 

 



Cesta na vrchol 

Projekt je realizovaný od augusta 2012 a prebieha doteraz vďaka podpore Nadácie pre 

deti Slovenska, je pokračovaním vyššie spomenutého projektu „Cesta pokračuje“. Projekt je 

zameraný na pomoc deťom zo sociálneho a lokálneho izolovaného prostredia. Naším cieľom 

je poskytnúť im podnety pre radostnejší život, osobnostný rast a rozvoj priamo na miestach 

kde žijú.  

Prostredníctvom projektových aktivít s deťmi spoločne riešime dôsledky segregácie, 

ktoré sa prejavujú v ich strachu, predsudkoch, vzdorovitých či apatických postojoch voči 

inštitúciám, autoritám a odlišným veciam. Vedieme ich k zvnútorneniu hodnoty tolerancie, 

slušnosti a vzájomného rešpektu. Ciele napĺňame v kontexte nízkoprahového programu 

pomocou metód terénnej sociálnej práce, zážitkovej pedagogiky, individuálnej a skupinovej 

práce.  



Tento projekt bol realizovaní s podporou zamestnaneckého programu SPP. Trval od 

februára 2012 do októbra 2012. Zámerom projektu bolo poskytnúť deťom a mladým zo 

sociálne znevýhodnenej a segregovanej komunity zaujímavé doučovacie aktivity a potrebné 

materiálne pomôcky, ktoré zvýšia ich šancu na úspešné zvládnutie školských nárokov a 

napomáhajú menej problémovému fungovaniu v školskom systéme. Prostredníctvom 

etapovej hry deti zbierali pečiatky za prečítanie textu, napísanie diktátu  a riešenie 

matematických úloh. Za získanie určitého počtu pečiatok dostali odmenu, čím si nerozvíjali iba 

školské zručnosti, ale učili sa aj systematicky pracovať. Súčasťou projektu bola aj návšteva 

škôl, do ktorých chodia naši klienti a klientky. Čo nám pomohlo vidieť deti priamo na hodine 

ako fungujú. Taktiež sme sa rozprávali s učiteľkami a učiteľmi, čo deti potrebujú, v čom sa 

majú zlepšiť, ako sa učia a ako prospievajú. Tieto informácie nám pomohli k systematickej 

práci s deťmi. V projekte sme sa venovali aj najmenším deťom. Aktivitu sme nazvali pouličná 

škôlka. Zamerali sme sa na zlepšenie ich grafomotorických a verbálnych schopností, čo sme aj 

dosiahli. Deti vedia opísať obrázok, pomenovať čo sa na ňom deje a písať rôzne tvary. 

Bola raz jedna ulica 



Projekt bol realizovaný s podporou Nadácie Slovak Telekom pri Nadácii Intenda v 

období od mája do novembra 2012.Zámerom predkladaného projektu bolo poskytnúť deťom a 

mladým ľuďom z málo podnetného sídliskového prostredia priestor a podnety na rozvoj 

svojich zručností, schopností, zdravý rast osobnosti a vzájomných vzťahov. Projektové aktivity 

využívali prvky konštruktívneho trávenia voľného času, nízkoprahového klubu a metódy 

vyhľadávaco-prieskumného sídliskového streetu. Daný projekt nám pomohol založiť a rozvíjať 

pravidelnú terénnu sociálnu prácu a nízkoprahový program v sídliskovej časti Rendez- Rača.Pre 

komunitu detí a ich rodičov sme usporiadali aj verejné akcie ako: letná Pohodička,jesenná 

Šarkaniáda, či zmarený medzigeneračý festival.  

Terénny 
nízkoprahový 

program Mládež 
ulice 

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 2012 sme napĺňali ciele, ktoré sme si 

stanovili: rozvíjali sme osobnosť a zručnosti klientov a tým predchádzali sociálne patologickým 

javom, pomáhali sme prostredníctvom sociálneho poradenstva plniť funkcie rodiny, zlepšovať 

vzťahy medzi rodičmi, deťmi a manželmi, zvládať kritické aj každodenné životné situácie a 

posilňovali sme u klientov kvalitné využívanie voľného času. Projekt sa uskutočnil na základe 

výkonu opatrení podľa §10 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele. 

V uliciach Rendez-u 



Prevencia kriminality prostredníctvom terénneho 
nízkoprahového programu Mládež ulice II. 

 
Projekt bol podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality prebiehal od mája do 

decembra 2012. Zámerom projektu bola realizácia sekundárnej sociálnej a viktimačnej 

prevencie medzi deťmi a mladými z vylúčenej komunity. U detí a mladých sme sa zamerali na 

rozvíjanie sociálnych a pracovných zručností, zdravé sebavedomie, adekvátny sebeobraz, 

asertivitu a ponúkali možnosti ako sa vyrovnať s ťažkými životnými situáciami, v ktorých sa 

ocitli. Snažili sem sa tiež podávať informácie ako formu prevencie vzťahového násilia, 

poskytovať podnety pre konštruktívne trávenie voľného času a vytvoriť z klubu bezpečný 

priestor, čo sa nám aj podarilo.  

Informácie ako má vyzerať zdraví partnerský vzťah ich motivovali k zamysleniu sa nad 

tým ako vyzerajú ich vzťahy v súčasnosti. Formou letákov sme chlapcov a dievčatá informovali 

o tom, čo do vzťahu nepatrí a ako by mal vyzerať zdravý partnerský vzťah. Tak sme sa snažili 

predchádzať párovému násiliu. 

Deti v klube stále lepšie fungujú. Klub chápu ako priestor, ktorý je tu pre nich. Veľký 

posun taktiež spravili v rozvoji pracovných a životných zručností. Naučili sa ako si hľadať 

brigádu, sú schopní komunikovať so zamestnávateľom, vedia čo obnáša štúdium na strednej 

škole, aký je vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a platom v zamestnaní, poznajú a zamýšľajú 

sa nad svojimi silnými a slabými stránkami, reflektujú svoj život vo vzťahu k svojej budúcnosti.  



Opora 

V novembri 2012 sme rozbehli nový projekt, ktorý podporila Nadácia SPP a potrvá až 

do novembra 2013. Cieľom projektu je 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 budeme systematicky zvyšovať 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.  

Projekt v sebe prepája tri skupiny: súkromný, štátny a neziskový sektor so sociálne 

znevýhodnenou marginalizovanou komunitou. Spojenie je vytvorené cez inovatívny program 

vzdelávania. Pracovný a dobrovoľnícky tím Mládež-e ulice pôsobí v roli facilitátora. 

Vzdelávaním a vytvorením partnerstva získa informácie od profesionálov z firiem, úradov, 

neziskoviek a overenou formou práce ich vhodne odkomunikuje sociálne znevýhodneným 

deťom a mladým ľuďom. Prinesie to úžitok ako klientom pri riešení ich problémov tak aj 

organizácii v rámci skvalitňovania svojich služieb a inštitucionálneho rastu. 

 



Olympiáda 

 
Úsmev ako dar zorganizoval v júli stretnutie 

detí z bratislavských nízkoprahov vo forme 

olympiády. Samozrejme sme tam nemohli chýbať ani 

my. Dievčatá počas terénov nacvičovali spoločný 

tanec, chalani zas chodievali hrávať pravidelne futbal 

na neďaleké futbalové ihrisko. Všetci sa na 

olympiádu veľmi tešili. Súťažilo sa v rôznych 

športových disciplínach a to buď v tíme, alebo 

individuálne. Na záver deti dostali medaily a diplomy. 

Naše deti získali až 3 medaile a to v behu, skákaní vo 

vreci a v tanci. 

 
Pohodička 

V stredu 11.júla sme pre 

obyvateľov Rendezu na športovom ihrisku 

pripravili špeciálnu akciu ,,Pohodička na 

Rendezi“. Priniesli sme rôzne pomôcky, od 

nafukovacieho bazénu s vodnými 

pištolkami až po biele plátna, spreje, 

kriedy a rôzne hry. Deti si mohli vyskúšať 

rôzne aktivity a z niektorých z nich sa stali 

umelci, ktorí nám vyrobili rendezku vlajku. 

Pre všetkých to bola doslova letná 

pohodička. Bola to naša prvá akcia na 

Rendez-i, ktorou sme sa chceli obyvateľom 

predstaviť.  



Zuno športovisko na 
modro 

V auguste sme spolu so Zuno bankou 

zorganizovali športový deň v Modrom dome. Deti mohli 

súťažiť vo viacerých disciplínach. Niektorí si lámali hlavy 

nad puzzlami, iní si zas cibrili svoju trpezlivosť, keď 

prenášali vodu v lyžičkách. Dobré oko a ruku si trénovali 

pri hádzaní guličiek do košíkov. Najväčšia zábava, ale bola 

pri skoku vo vreci- ten čo sa najviac ponáhľal najrýchlejšie 

aj spadol. Na konci dňa deti dostali za svoju vytrvalosť 

darčeky.  

Jedno piatkové septembrové popoludnie sme pre deti, mladých ľudí a rodiny na 

Rendez-i zorganizovali Šarkaniádu. Súťažilo sa v dvoch hlavných kategóriách. O najkrajšieho 

šarkana a o šarkana, ktorý najvyššie vzlietol. Paralelne so súťažou prebiehali aj umelecké 

dielničky všetkých tých, ktorí si chceli niečo vymaľovať, vyrobiť, vystrihovať alebo si dať niečo 

pekné namaľovať na tvár. Celú aktivitu perfektne viedla šikovná mamička Erika, ktorá nám 

bola veľkou oporou a pomocou. Aj ostatné mamičky boli perfektné a pripravili pre svoje decká 

skvelé a zábavné popoludnie.  

Šarkaniáda 



Vzdelávanie pracovníkov 

Pracovníci a dobrovoľníci občianskeho združenia Mládež ulice sa zúčastnili cez jeden 

chladný decembrový víkend prvej časti odborného akreditovaného vzdelávania ,,Rozvoj 

kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou" v chatovej oblasti Gýmeš – 

Jelenec v Nitre. Trénovať sa mohli v rôznych modelových situáciách, v prvom kontakte s 

klientom, v krízových situáciách, prešli si etický kódex, interné pravidlá, pracovný manuál a 

mnoho ďalšieho. Pracovníci nezískali iba odborné znalosti, ale aj praktické zručnosti, ktoré 

môžu využiť priamo v teréne. 

Chata Chvojnica 

Na prelome júla a augusta sme sa vybrali na chatu, ktorá sa nachádza v prekrásnom 

prostredí myjavských vrchov v dedinke Chvojnica. Skupina účastníkov tejto výpravy bola 

netradičná, tvorili ju dvaja jedenásťroční chlapci a 3 štrnásť až šestnásťročné dievčatá. Výhodou 

takto rôznorodej skupiny bolo veľké množstvo aktivít, ktoré sme s nimi mohli robiť. Počúvali 

sme hudbu, maľovali, fotili sa, opekali, vyrábali koláže s témou moja budúcnosť, hľadali poklad 

v lese a i. Chata sa skončila a teraz už iba spomíname na pekné chvíle, ktoré sme spolu zažili. 



Strategické plánovanie na rok 2013 sa uskutočnilo vo viacerých blokoch. Naším 

facilitátorom bol Martin Simon. Prednostne sme sa venovali profilácií základných oblastí, v 

ktorých chceme zlepšiť našu prácu. Hovorili sme aj o  silných a slabých stránkach organizácie a 

stanovili sme si víziu na rok 2017. V roku 2013 chceme postupnými krokmi danú víziu napĺňať, 

ale hlavne  sa stále zlepšovať v tom čo robíme.. 



Veľmi si vážime podporu a pomoc všetkých, ktorí nám ju v roku 2012 poskytli. 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 2012 

Príjmy 

Granty 8100 

Dotácie 29000 

2% z dane 493 

Iné príjmy (dary a pod.) 72 

Celkom 37665 

Výdavky 

Osobné náklady 23 979,00 € 

Režijné náklady 3 724,00 € 

Služby 3 500,00 € 

Materiál  5 672,00 € 

Ostatné 790,00 € 

Celkom 37 665,00 € 

Sumarizácia 

Príjmy 37 665,00 € 

Výdavky 37 665,00 € 

Rozdiel 0,00 € 


