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Pár slov na úvod 
Rok 2015 bol náročný a to najmä v posledných mesiacoch, kedy sme stáli pred veľkou výzvou 

– ukončiť jeden z našich dlhoročných programov v Petržalke. Po dlhých mesiacoch advokácie 

a hľadania riešení pre obyvateľov Modrého domu prišiel deň „D“. Vysťahovanie, koniec. 

Vďaka pomoci zo strany iných organizácií a podporovateľov sa podarilo zabezpečiť to, aby 

nik neostal na ulici. Vďaka aspoň za to... 

Súbežne s tým sme sa naďalej snažili rozvíjať naše ďalšie programy a aktivity. Podporovali 

sme deti a mladých na Rendezi v tom, aby rozvíjali svoj potenciál. Navštevovali sme základnú 

školu vo Vajnoroch, kde sme počas celého roka pracovali s „našou“ triedou v témach, ktoré 

sú pre dnešnú mládež zaujímavé. Pustili sme sa do nových partnerstiev, rozlúčili s našou 

dlhoročnou kolegyňou Evkou, smútili a opäť sa radovali. 

Vo všetkých našich činnostiach sme sa snažili presadzovať hodnoty, ktorým veríme. Vnímať 

jedinečnosť, podporovať zmeny, sprevádzať životom a pomáhať rásť... 

Peter Kulifaj 

Predseda organizácie 

24. júna 2016 

Vnímame 

jedinečnosť 

Podporujeme 

zmeny  

Sprevádzame 

životom  

Pomáhame rásť 
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Naše aktivity 
Všetky aktivity boli realizované vďaka podpore rôznych donorov a v kontexte výkonu opatrení 

podľa §10 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 

Nízkoprahový program – Petržalka (Čapajevova ul.), Rača (Východné/Rendez), 

Ružinov (Trenčianska ul.) 

Počas celého roka sme pravidelne realizovali nízkoprahový program priamo na uliciach 

a sídliskách v troch bratislavských lokalitách – v komunite Modrého domu na Čapajevovej ulici 

v Petržalke, na uliciach sídliska Východné / Rendez v Rači a v komunite ubytovne na 

Trenčianskej ulici v Ružinove. Počas celého týždňa sme v poobedných hodinách poskytovali 

naše služby pre deti a mládež a to vo forme voľnočasových aktivít, predškolskej prípravy, 

doučovania, preventívnych, rozvojových, vzdelávacích či participatívnych programov. 

Dôležité pre nás bolo myslieť na princípy nízkoprahovosti: 

 Naše služby boli zadarmo a boli anonymné – deti a mladí ľudia sa nemuseli nikde 

registrovať či uvádzať svoje osobné údaje 

 Boli sme ľahko dostupní – pôsobili sme priamo v prirodzenom prostredí, na ulici, 

chodbe, sídlisku 

 Prijímali sme všetky deti bez rozdielu 

 Pasivita bola pre nás prípustná – dieťa mohlo prísť a nerobiť nič, iba oddychovať 

v bezpečnom prostredí  

S deťmi a mladými pracoval tím sociálnych pracovníkov a pracovníčok a vyškolený 

dobrovoľnícky tím. Vďaka tomu naši klienti dostali možnosť učiť sa farby, hrať futbal, kresliť 

si, hrať spoločenské hry, zažiť, aké to je spolupracovať pri organizovaní komunitnej akcie, 

zúčastniť sa aktivít na tému ako šikana, násilie, rasizmus či ľudské práva ale aj sa porozprávať 

vo chvíľach, kedy potrebovali odpovede na zložité otázky či prijatie a pochopenie, keď im 

nebolo najľahšie. 

Terénna sociálna práca v rodinách 

Intenzívnou súčasťou našej práce je poskytovanie sociálnych služieb a to najmä sociálneho 

poradenstva, situačnej ale aj krízovej intervencie, sociálnej asistencie či spolupráce s inými 

odborníkmi. 

Počas roka 2015 sme pracovali s viacerými rodinami v kríze vzhľadom na to, že budova 

sociálnej ubytovne Modrý dom sa zbúrala a tak viacero obyvateľov prišlo o svoj domov. 

Sprevádzali sme ich procesom hľadania nového bývania, práce či sme riešili nadväzné 

sociálne služby, ktoré by im pomohli v riešení ich situácie (krízové centrá, útulky pre ľudí bez 

domova a pod.).  
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Navštevovali sme rodiny v ich nových domovoch a pomáhali im pri zvykaní si na nové 

prostredie. Stáli sme pri nich a poskytovali sociálne poradenstvo aj pri riešení exekúcií, 

rodinných či výchovných problémov, komunikácií so školami, so súdmi, sociálnymi 

oddeleniami, rodinnými príslušníkmi či inými inštitúciami, vybavovaní príspevkov.  

Práca v škole  

Tento rok po úspešnej spolupráci v roku 2014 sme sa rozhodli pokračovať v práci na 

Základnej škole Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.  

Išlo o unikátnu podpornú prácu počas školského vyučovania s jednou konkrétnou triedou. 

Cieľom spolupráce našej organizácie a základnej školy bolo zapojenie žiakov a žiačok triedy 

do aktivít zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania tak, aby sme im poskytli priestor 

na spoločné pozitívne prežité chvíle. Snažili sme sa, aby žiaci a žiačky mali možnosť cez 

atraktívne a zábavné aktivity lepšie zvládať budovanie vzťahov medzi sebou a aby sa zlepšila 

atmosféra v triede.   

Takýmto spôsobom sme pracovali počas celého školského roka každý druhý týždeň priamo 

počas vyučovania.  

Medzinárodné spolupráce 

Počas 13 mesiacov sme boli súčasťou medzinárodného projektu YouthLab. V ňom sme 

spolupracovali s 8 organizáciami z Portugalska, Španielska a Francúzska.  

Cieľom projektu bolo spoločne pracovať na návrhoch a myšlienkach v otázke aktivácie 

a emancipácie mladých ľudí v Európe a to najmä v oblasti budovania politík a metodológií 

práce s mládežou.  

Vďaka výmene 80 dobrých praxí, 4 odborných stáží, 26 diskusným fóram s 250 pracovníkmi 

s mládežou, s mladými ľuďmi, pracovníkmi z oblasti zamestnávania, vzdelávania vznikla 

publikácia, ktorá mapuje a snaží sa odpovedať na cieľ, ktorý sme si v cieli stanovili. 

Téma extrémizmu a radikalizácie 

Naďalej sme poukazovali na význam sociálnej práce s mládežou, ktorá je ohrozená 

extrémizmom a radikalizáciou. Uskutočnili sme sériu diskusií, ktorej cieľom bolo posunúť tému 

opäť o kúsok ďalej. 
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Čo sme zorganizovali 
 

Keďže väčšia časť našej práce sa odohrávala v komunitách, ktorých boli naše aktivity 

súčasťou zorganizovali sme niekoľko komunitných podujatí. Tu však bol veľký priestor na 

prácu s mládežou a to tak, že sme ich motivovali k tomu, aby prichádzali s vlastnými nápadmi, 

ako svoju komunitu oživiť. Sprevádzali sme ich procesom organizovania, podávali im 

pomocnú ruku v tom, aby sa ich nápady stali realitou – učili sme sa, ako získať peniaze, ako 

napísať projekt, ako si všetko dobre naplánovať, ako pozývať hostí, komunikovať so 

samosprávou o organizácií podujatia a mnoho iných vecí vďaka ktorým boli naše spoločné 

podujatia úspešné. Veríme, že aj mladí ľudia, naši klienti sa takto naučili zručnosti, ktoré budú 

vedieť využiť aj vo svojom živote. 

Floorbalový turnaj –  (marec 2015 – december 2015). V roku 2015 sa nám podarilo 

zorganizovať až dva floorbalové turnaje pre našich priateľov a podporovateľov. Tento krát si 

na nich zahrali aj naše decká z nízkoprahu.  

Restaurant Day – (máj 2015). V rámci Dobrej krajiny sme otvorili naše jednodňové ARTbistro 

v Kníhkupectve KK Bagalu. Spoločne s mladými z nášho nízkoprahu sme podávali lahodné 

koláče, nátierky a nami upečený chlebík našim hosťom. Zahral nám Archívny chlapec 

a popritom sme čítali naše obľúbené detské rozprávky a kreslili v tvorivej dielni.  

Sídlisková Pohodička (jún 2015). Naša veľká už tradičná komunitná akcia na ihrisku 

Sklabinská na sídlisku Východné / Rendez v Rači. Celú si ju zorganizovali decká samé 

s našou podporou a tak celé sídlisko mohlo zažiť skvelé aktivity – bubnovačku, hranie 

spoločenských hier, graffiti jam, tvorivé dielne, športové turnaje, ukážky prvej pomoci či 

cyklokino. 

Denný tábor Trenčianska (august 2015). Celotýždňový denný tábor sme realizovali pre deti 

z ubytovne na Trenčianskej ul. Témou bol čarodejnícky svet. Vyrábali sme si vlastné 

čarodejnícke klobúky ale aj zvieratká z papiera. Súťažili sme v športových čarodejníckych 

súťažiach ale aj potrápili hlavy nad hlavolamami a hádankami. Hrali sme hry a celé sme to 

ukončili skvelou opekačkou.  

NPDM cup (október) Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať NPDM cup pre viaceré 

nízkoprahové programy z Bratislavy. Hostili sme a zahrali sme si futbal s Ichtysom, Ulitou, 

Mixklubom a Fortunou.  
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Čoho sme sa zúčastnili 
Veľa podujatí nielen organizujeme, ale na nich dostávame možnosť sa zúčastniť. Tento rok 

naši kamaráti z rôznych organizácií, nadácií či inštitúcií vymysleli a zrealizovali krásne 

podujatia a my sme boli radi ich súčasťou.  

Brusel Youth Work Convention  (apríl 2015). V spolupráci s ANPDM a Iuventou sme boli 

súčasťou delegácie na toto významné celosvetové podujatie. Mohli sme v pléne prezentovať 

prácu s mládežou v nízkoprahových programoch pred niekoľko sto ľuďmi a získať nové 

kontakty, informácie a trendy v oblasti práce s mládežou.  

Pro Bono maratón (jún 2015). Nadácia Pontis nám umožnila zúčastniť sa 12-hodinnového 

kreatívneho maratónu, kde sme s agentúrou SCR Interactive pracovali na tvorbe nášho 

nového desing manuálu, čo sa nám aj úspešne podarilo.  

NPDM olympiáda (jún 2015). I tento rok naše decká reprezentovali Mládež ulice na Olympiáde 

nízkoprahov, kde si skúsili rôzne športové disciplíny a aj si odniesli zopár medailí.  

Turnaj proti rasizmu a intolerancií (október 2015). Inštitút pre medzikultúrny dialóg nás pozval 

na svoj futbalový turnaj, kde si naši starší chalani mohli zahrať futbal ako ozajstní futbalisti. 

Témou turnaja bola podpora pre utečencov, ktorí aj zostavili svoj vlastný futbalový tím.  

Daruj Knihu (december 2015). Komunitná nadácia Bratislava opätovne vytvorila priestor pre 

ľudí, aby mohli kúpou knižky počas Vianoc potešiť deti. Naše decká z nízkoprahov sa tak 

mohli aj tento rok tešiť z krásnych knižiek.  

Fotografie z aktivít nájdete na našom FB profile: 

https://www.facebook.com/mladezulice/photos 

 

https://www.facebook.com/mladezulice/photos
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Prehľad príjmov a výdavkov 
 

Príjmy 

Z darov a príspevkov 26358,02 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 2928,45 

Z dotácií 36300 

Z poskytovania služieb 938,5 

  

SPOLU 66 524,97 

 

Výdavky 

Tovary 10672,23 

Služby 24084,81 

Mzdy, poistné a príspevky 44528,14 

Ostatné 9798,35 

SPOLU 89083,53 

 

Sumár 

Príjmy celkom 66 524,97 

 89083,53 

- Rozdiel (-) 22 558,56 

 

Kompletný prehľad našich donorov je možné nájsť na www.mladezulice.sk. 

 

http://www.mladezulice.sk/
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Kontaktné informácie 
Ak by ste sa radi dozvedeli viac, neváhajte nás kontaktovať 

 

Peter Kulifaj 

Predseda organizácie 

Tel. 0903 184 253 

peter@mladezulice.sk 

 

Karina Andrášiková 

Koordinátorka programov 

Tel. 0948 343 559 

karina@mladezulice.sk 

    

Našimi spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi v roku 2015 boli tiež: 

Eva Košťálová, Robo Pulinger, Lenka Brndiarová, Matúš Serafín, Petra Rajtóková, Zuzana 

Vývleková, Anna Gagová, Katarína Karcolová, Veronika Breton, Danielle Spalucci, Simona 

Vojtová, Simona Andrášiková, Peťo Mózeš, Martina Gymerská, Peter Štefek a mnohí ďalší, 

ktorí nám pomohli... 

ĎAKUJEME 

 

Informácie o organizácií 
Mládež ulice 

Cyprichova 22 
831 54 Bratislava 

Tel. 0903184253 

www.mladezulice.sk 

 


