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ÚVOD
Čas personálnych zmien, stabilizácie a posilnenie oblasti vzdelávania. Aj takto,
veľmi zjednodušene, by sa dal opísať rok 2014 v KASPIAN-e.
V kontakte sme boli so 475 deťmi a mladými
ľuďmi, ktorí mohli počas roka využiť 141
klubov, alebo sa s nami 115 krát stretnúť priamo na sídlisku a v skateparku. Tradične veľkú
časť práce s deťmi a mládežou sme venovali
aj nadstavbovým aktivitám. Zorganizovali sme
s nimi súťaže, opekačky a množstvo iných
akcií. Snažili sme sa nájsť prostriedky na
rekonštrukciu väčších priestorov pre náš klub
a prostredníctvom podujatia PIK-NIK sme sa
začali zoznamovať s miestnou komunitou.
Zorganizovali sme úspešnú konferenciu pre
pracovníkov s deťmi a mládežou MY STREET

so 16 rečníkmi z Holandska, Nórska, Poľska,
Česka a samozrejme domáceho prostredia.
Usporiadali sme vzdelávanie Abeceda nízkoprahu, menšie prezentácie najmä pre študentov, spustili sme blog a vytvorili program na
evidenciu služieb - PES.
Uskutočnili sme dva európske projekty a 11
ďalších projektov. O chod organizácie sa
v roku 2014 staralo osem pracovníkov
a naše poslanie, aktivity a všetko, čo s nimi
súvisí, pomohlo napĺňať aj štyridsaťštyri
skvelých dobrovoľníkov. Ďakujeme.
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HISTÓRIA
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1997 - 1998

1999 - 2000

2001 - 2002

Tím ľudí zareagoval na
potreby detí z Petržalky,
ktoré trávili svoj voľný
čas na ulici. Prvé aktivity
sa realizovali vo veľkom
stane. Neskôr sa ich
činnosť presunula na
Univerzitu Komenského
v Bratislave, kde vznikol
klub KASPIAN.

Klub KASPIAN sa
presťahoval na Ambroseho ulicu. Z finančných
a personálnych dôvodov
prešla práca pod občianske združenie Nová
Nádej Slovensko. Na
základe potreby profesionalizácie boli na prácu s deťmi a mládežou
vytvorené dve pracovné
miesta na čiastočné
úväzky.

Začala sa spolupráca
s českým nízkoprahovým programom PVC
Blansko. KASPIAN sa
identifikoval s princípmi
a metodikou nízkoprahových programov pre
deti a mládež. Vytvoril
a posilnil sa tím pracovníkov.

2003 - 2004

2005 - 2006

2007 - 2008

V spolupráci s Nadáciou
mládeže Slovenska
(Intenda) sme realizovali
dlhodobé vzdelávania
pre pracovníkov nízkoprahových programov na
Slovensku. Rozšírili sme
ponuku služieb o terénnu
sociálnu prácu pre deti
a mladých ľudí
v Bratislave.

Vydali sme prvú pu
blikáciu svojho druhu
na Slovensku “Nízkoprahové programy pre
deti a mládež – úvod
do problematiky”. Zrekonštruovali sme skatepark na Markovej ulici
v Petržalke. Personálne
sme organizáciu posilnili
a vytvorili štyri pracovné
miesta s plnými úväzkami.

Oslávili sme 10 rokov
existencie KASPIAN-u.
31. 12. 2007 vzniklo
samostatné občianske
združenie KASPIAN.
Nanovo sa definovala
štruktúra a stratégia organizácie. Stali sme sa
spoluorganizátorom prvej
Medzinárodnej konferencie nízkoprahových programov pre deti a mládež
v Bratislave. Spoluza
kladali sme Asociáciu
nízkoprahových programov pre deti a mládež
(ANPDM). Stali sme sa
súčasťou strategických
pracovných skupín na
MŠVVaŠ SR.
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2009 - 2010
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Spolupracovali sme
s Českou asociáciou
streetwork (ČAS) v rámci európskeho projektu
zdieľania dobrej praxe
v terénnych a nízkoprahových kontaktných
službách. V priamej práci
sme začali využívať sociálne siete. MPSVR SR
akreditovalo našu priamu
prácu s deťmi
a mládežou. Zorganizo
vali sme medzinárodnú
súťaž jazdcov na bicykloch – Concrete Jungle
Jam. Začali sme pracovať s individuálnym darcovstvom. K trom plným
úväzkom sme vytvorili
dve pracovné miesta na
polovičné úväzky.

2011 – 2012
Prešli sme rekonštrukciou skateparku. Vybudovali sme novú
Minirampu a FunBox.
Viac-žánrovým podujatím určeným pre rodiny
s deťmi sme oslávili 15.
výročie a založili tradíciu
komunitných podujatí
PIK-NIK. Získali sme
akreditáciu MŠVVaŠ
SR a zrealizovali prvé
vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou
“Abeceda nízkoprahových programov pre
deti a mládež”. Posilnili
sme oblasť samofinancovania. Rozšírili sme ponuku vzdelávania najmä
o oblasť strategického
plánovania.

2013 - 2014
S mladými kolobežkármi
sme zorganizovali dva
ročníky súťaže Scoot
Jam. Stali sme sa
súčasťou strategických
pracovných skupín na
MPSVR SR. Po dlhej
dobe a veľkom úsilí sa
nám podarilo získať do
prenájmu väčšie priestory a začali sme s procesom ich rekonštrukcie.
Prešli sme výraznou
obnovou tímu v klube.
Zrealizovali sme dva
veľké európske projekty. Rozšírili sme ponuku
nášho vzdelávania
o oblasť supervízie
a vytvorili nový evidenčný program PES.

O ČO NÁM IDE

?

VÍZIA

CIELE

POSLANIE

2. Usilujeme sa o zvyšovanie povedomia
o nízkoprahových programoch a vzdelávame
ľudí, ktorých zaujíma práca s deťmi a mladými
ľuďmi a chcú v tejto oblasti rásť.

Zodpovedné a plnohodnotné trávenie voľného
času detí a mladých ľudí v Petržalke bez
cigariet, alkoholu, drog a iných nepriaznivých
faktorov pôsobiacich na ich zdravý vývin
s uvedomovaním si možností životnej voľby.

Poslaním programov KASPIAN je napĺňať
potreby detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný
čas trávia v uliciach Petržalky a pomáhať im
skvalitniť ich život prostredníctvom metód
sociálnej práce.

1. Naším cieľom je, aby sa deti a mladí ľudia
navštevujúci programy KASPIAN-u stali
samostatnými, boli schopní zvládnuť
a riešiť náročné situácie a svoj voľný čas
trávili zmysluplne.
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NÁŠ TÍM
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Mgr. Zuzana Milatová
Štatutárna zástupkyňa, členka predsedníctva, lektorka a terénna sociálna pracovníčka.
Združenie zastupovala v Asociácii nízkoprahových programov pre deti a mládež a
zároveň spolupracovala s verejnou správou.

Mgr. Martin Simon
Štatutárny zástupca, člen predsedníctva, lektor a terénny sociálny pracovník. Mal na starosti oblasť vzdelávania, administrovanie webu
a komunikáciu s firemnými partnermi.

Bc. Lenka Lacová
Členka predsedníctva. Pracovala ako terénna
sociálna pracovníčka, koordinovala a rozvíjala
oblasť práce s dobrovoľníkmi a praktikantami,
spoluprácu so školami a dobrovoľníckymi organizáciami.

Mgr. Tomáš Kováč
Člen predsedníctva. Mal na starosti spoluprácu s nadáciami a fundraising. Venoval sa práci
s deťmi a mládežou v klube a bol garantom
všetkých programov priamej práce.

Mgr. Alica Kozmonová
Venovala sa priamej práci s deťmi a mládežou
v klube. Mala na starosti hospodárenie organizácie, viedla administratívu a finančné
správy.

Mgr. Milan Golis
Mal na starosti prípravu podkladov a tvorbu
projektov. Pol roka sa venoval priamej práci
s deťmi a mládežou v klube.

Mgr. Soňa Hacajová
Od marca prevzala kompetencie po Alici
a venovala sa priamej práci s deťmi
a mládežou v klube. Mala na starosti
hospodárenie organizácie, viedla administratívu a tvorbu finančných správ.

Mgr. Ivana Jurkovičová
Rozšírila pracovný tím v druhej polovici roka.
Venovala sa priamej práci s deťmi a mládežou
v klube a pomáhala realizovať vzdelávacie
aktivity a projekty KASPIAN-u.
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KLUB
Klub KASPIAN sa nachádza v nebytových priestoroch panelového domu na Ambroseho 15. Počas celého roku bol otvorený trikrát týždenne po 4 hodiny. Naše služby mali
možnosť využiť deti a mladí vo veku od 6 do 20 rokov.
Väčšina aktivít a činností klubu bola neštruktúrovaných – deti mali možnosť kedykoľvek
prichádzať a odchádzať, vyberať si z ponuky
činností a služieb, ktoré sú neustále k dispozícii a zároveň svojím úsilím mohli dianie
v klube ovplyvňovať. Z voľnočasových aktivít
boli tento rok populárne najmä stolný futbal,
stolný tenis, lezecká stena, spoločenské hry,
v lete aj rôzne outdoorové športy. V rámci
tvorivých dielní si mohli deti niečo pekné vyrobiť, inokedy hrať na gitaru, učiť sa jazyky
alebo sa pripravovať do školy. Zorganizovali
sme aj viaceré tematické akcie - premietanie
hokejových zápasov, súťaž v hovorení vtipov,
Deň detí, opekačku, návštevu kina, turnaje,
Halloweensku a Mikulášsku párty.
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Prostredníctvom rozhovorov sme mohli
deťom poskytovať základné poradenstvo,
dôležité informácie a byť pre nich oporou pri
riešení rôznych situácií. Zväčša išlo
o vzťahy s rovesníkmi, partnermi, rodičmi, či
o šikanu, problémy týkajúce sa školy, výber
vhodnej brigády a budúceho povolania. V
rámci preventívnych aktivít sme sa v skupinových debatách venovali témam, ako experimentovanie s návykovými látkami, hranie
počítačových hier, či vývin sexuálnej orientácie a tolerancia v tejto oblasti. Venovali sme
sa aj aktuálnemu dianiu na Slovensku a vo
svete, napríklad voľbám prezidenta SR alebo
terorizmu.

DNI KLUBU

141

ONLINE KONTAKTY

115
5

DETI A MLÁDEZ V KLUBE

246
11

Hokej

Halloween
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Baseball

TERÉN
Činnosti terénnej sociálnej práce sa sústredili hlavne do petržalského skateparku a jeho
okolia. Navštevovali sme aj miestnu bikrosovú dráhu a školské ihriská. Služby boli určené
deťom a mladým ľuďom vo veku 10 až 23 rokov.
Hlavnú časť práce tvoril kontakt s mladými
ľuďmi, budovanie vzájomnej dôvery, následná
podpora a pomoc pri riešení rôznych situácií.
Počas roka dominovali témy ako vzájomné
konflikty, organizované bitky, alkohol, problémy
začleniť sa, ale aj téma lásky, či prvej pomoci pri zranení. Problémy v škole, hranice či
drobná kriminalita boli počas terénu témou
všetkých vekových skupín. Venovali sme sa aj
aktuálnym spoločenským témam.
Participatívne aktivity tvorili výraznú časť našej
činnosti. Zničený náter na prekážkach, pláno-

vané súťaže a túžba po nových akciách, či
zmene boli podnetmi na zapojenie mladých
do príprav a realizácie aktivít. Vymaľovali sme
skatepark, zorganizovali komunitnú grilovačku
a “bajkovú” súťaž Concrete Jungle Jam V.
S mladými kolobežkármi sme pripravili súťaž
Scoot Jam. Počas roka sme v parku niekoľko
krát upratovali, spolu so Zelenou hliadkou sme
umiestnili odpadové koše a vďaka spoločnosti
OLO aj kontajner na plasty. Do skateparku tiež
pribudol 10 metrový box ako výsledok inicia
tívy mladých na korčuliach.
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DNI V TERÉNE

115

ONLINE KONTAKTY

825
63
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PARTICIPATÍVNE AKTIVITY

5

DETI A MLÁDEZ V TERÉNE

489

Rozhovory v skateparku

Concrete Jungle Jam

Scoot jam

Pracovné stretnutie
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VZDELÁVANIE
Vzdelávaniu sme sa v roku 2014 venovali 247 hodín, čo v priemere vychádza na jednu
hodinu každý pracovný deň.

Táto oblasť nám pomáha, aby sme dokázali
dlhodobo a kvalitne poskytovať naše služby
a zároveň posúvať cenné skúsenosti ďalším
pracovníkom s deťmi a mladými. Supervízia
a intervízia sú cestou k zvládaniu náročnejších
situácií pri práci s deťmi, ale aj v tíme. Stáže,
ktoré sme absolvovali v Nórsku, Poľsku
a Českej republike, školenia a výcviky sú pre
nás cenným zdrojom inšpirácie a nových postupov.
Vlastné skúsenosti, objavy a overené metodiky
sme v uplynulom roku zdieľali s 257 študentmi,
kolegami a ľuďmi, ktorých tieto témy zaujímajú. Pripravili sme vzdelávanie Abeceda nízko-
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prahu, viedli sme odborné praxe študentov,
poskytli konzultácie, prednášky a exkurzie. Prvý
krát sme pripravili medzinárodnú konferenciu
určenú pracovníkom s deťmi a mládežou MY
STREET a ponuku vzdelávacích aktivít sme
rozšírili o supervíziu.
Pri týchto aktivitách sme vychádzali najmä
z praktických skúseností nadobudnutých počas
priamej práce, ale aj z oblastí mimo nízkoprahových programov. Poskytované vzdelávanie
sa snažíme prispôsobiť potrebám organizácií
a jednotlivcov. Teší nás ich záujem o naše služby.

VZDELÁVALI SME

144 hodín

POSKYTOVALI SME ODBORNÚ PRAX

238 hodín

VZDELÁVALI NÁS

103 hodín

AKTIVITY VZDELÁVANIA PRIAMO VYUZILO
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MY STREET
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Abeceda nízkoprahu

DOBROVOĽNÍCTVO
Dobrovoľníci sprevádzajú KASPIAN už od jeho vzniku. V roku 2014 nám venovali spolu 1 425
hodín svojho voľného času.
Priniesli do našej činnosti kusisko pozitívnej
energie a motivácie posúvať sa ďalej. Títo
obetaví ľudia nám pravidelne pomáhali v klube
a v teréne. Nezostávali však len pri tom. Keď
na nás padala administratíva, boli to oni, kto
nám podal pomocnú ruku. Neodmysliteľne
patria k našim už pravidelným podujatiam
ako Concrete jungle jam, Scoot jam či PIKNIK. Robili nám spoločnosť aj pri predaji
našich výrobkov na trhoch. Dobrovoľníci sa

počas minulého roka venovali práci s deťmi
a mládežou, organizovaniu aktivít, administratívnej práci, servisu IT, prekladom, fotografovaniu či grafickému dizajnu.
Podporili nás aj zahraniční dobrovoľníci
z Grécka a Talianska, dobrovoľníci z firiem
počas projektu Naše mesto, Kreatívny maratón
a tímy dobrovoľníkov zo spoločností Johnson
Control, SAP a SCR.
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TECHNICKÁ PODPORA

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA AKCIÍ
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NAŠI DOBROVOĽNÍCI V ROKU
2014
Janko Terai, Zuzka Trnková, Peter Gregor,
Juraj Bobula, Peter Vlček, Ondrej Zvonček,
Ladislav Lukáč, Mirka Majerová, Oskar Lehotský,
Katarína Poništová, Michal Domček, Veronika
Bugajová, Michal Milata, Viktória Maronová, Peter Lukáč, Monika Kočišová, Eleni Chalkiadaki,
Sabína Árvayová, Rizov Varvara, Petra Vaško,
Sandra Mikulášová, Viliam Huszár, Katarína Semjanová, Martin Fiala, Danka Laciková,
Martina Menichová, Filip Mrlák, Boris Tetřev, Michal Abraham, Arianna Friso, Federica Manzi,
Milan Golis, Radoslav Blaho, Lucia Ďuríčková,
Tomáš Slabej, Adriana Sídiková, Hanka Mengerová, Katarína Lucinkiewiczová.
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KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI
A VEREJNOSŤOU
Komunikácia s verejnosťou a priaznivcami KASPIAN-u v roku 2014 prebiehala najmä cez internet. Okrem Facebook-u www.facebook.com/
kaspian.sk a webovej stránky www.kaspian.sk to
bolo 17 blogov, ktoré môžete sledovať na stránke
blog.kaspian.sk. Počas roku sme zverejnili
6 newsletterov, známych ako Informačníky.
Spustili sme youtube kanál kaspianoz s videami
KASPIAN-u. Prevádzkovali sme aj stránku
súťaže jazdcov na bicykloch Concrete Jungle
Jam - www.cjj.sk; komunitného podujatia PIKNIK - www.pik-nik.sk a prvý krát aj stránku konferencie pre pracovníkov s deťmi a mládežou
MY STREET - www.mystreet.sk. Počas roka
sme boli súčasťou niekoľkých trhov, na ktorých
sme ponúkali naše výrobky: Radničkine trhy,
Veľkonočné a Vianočné trhy Slovenskej sporiteľne, Christmas Market Lenovo. Spustili
sme kampaň Daruj detstvo ku rekonštrukcii
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väčších priestorov a jej zámery sme viac krát
komunikovali v TV Bratislava a v Petržalských
novinách. Prostredníctvom videa Bratislavského
dobrovoľníckeho centra sme komunikovali naše
dobrovoľnícke iniciatívy a tie sme prezentovali aj
na podujatí Kniha, ktorá hovorí. Zúčastnili sme sa
Kreatívneho maratónu, z ktorého vznikla webová
prezentácia a komunikačná stratégia konferencie
MY STREET. Boli sme partnermi Českej asociácie streetwork v projekte “Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím
sdílené dobré praxe ve vybraných zemích EU”,
ktorého súčasťou boli odborné diskusie v Prahe.
Pre priaznivcov formátu TED sme v našich priestoroch zorganizovali živé premietanie z konfe
rencie TEDxBratislava. Boli sme pozvaní na
diskusiu v rámci Profesia Days a absolvovali sme
aj niekoľko stretnutí so študentmi vysokých škôl
v Bratislave.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Názov: KASPIAN
Sídlo a poštová adresa: Ambroseho 15, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika
Telefón: 02/ 62247884
E-mail: kaspian@kaspian.sk
Web: www.kaspian.sk
Dátum registrácie: 31.12.2007
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42129681
DIČ: 2022548066
Číslo bankového účtu: 2624174518/1100
Veľkosť členskej základne: 15
Zakladatelia: Mgr. Martin Simon, Mgr. Zuzana Milatová, Mgr. Tomáš Kováč
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POĎAKOVANIE
Všetkým, čo nás v roku 2014 podporili, pomohli s napĺňaním naše vízie a priniesli do KASPIAN-u
kus zo seba patrí jedno veľké ĎAKUJEME.

