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Úvod
Rok 2009 - Úspešný!
Niekoľko dôvodov, prečo si to myslíme:
1. Oproti roku 2008 sme zaznamenali nárast užívateľov v nízkoprahových programoch (klub a terénna práca) takmer o 1/4.
2. V oblasti vzdelávania sme ako partner Českej asociácie streetwork
realizovali niekoľko podujatí.
3. Finančné pokrytie a fungovanie organizácie nebolo napriek dopadom
ekonomickej krízy výraznejšie ohrozené.
4. Potešili nás prvé kroky „novorodeneckého obdobia“ Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež.
5. Veľa sme sa naučili a posunuli ku kvalitnejšej spolupráci s firemným
partnerom Kinstellar.
6. Reagovali sme na masové využívanie sociálnych sietí na internete a
spustili sme profil organizácie na Facebooku.
7. Skúšame nové spôsoby získavania zdrojov (prostredníctvom individuálneho darcovského portálu Dobrá krajina).
Samozrejme nielen tieto udalosti a inovácie nás sprevádzali počas uplynulého roka. Za zmienku stoja aj aktivity na ktorých sme participovali s
deťmi a mladými ľuďmi. Víkend v Banskej Bystrici a na chate v Chtelnici,
podpora iniciatívy za dirt-jumpovú (dirt jump je špecifický druh jazdy na
bicykli, pri ktorom sa jazdci snažia akrobaticky využiť let vo vzduchu) a
krytý skatepark, výlety, súťaže a návšteva divadla.
V roku 2009 sme pokračovali v činnosti s troma úväzkami a veľkou podporou z radov dobrovoľníkov. Dobrovoľníci najmä z radov študentov
nám pomáhali v priamej práci s deťmi a mládežou. So študentmi sme sa
stretávali prostredníctvom prezentácií na vysokých školách a exkurzíí v
priestoroch našej organizácie. O činnosti sme niekoľkokrát komunikovali
prostredníctvom Petržalských novín, lokálnych televízií a v spolupráci s
Asociáci nízkoprahových programov pre deti a mládež sme na festivale
Pohoda v Trenčíne simulovali nízkoprahový klub.

Zdrojom fungovania boli v tomto roku najmä finančné prostriedky z verejných zdrojov najmä Bratislavského samosprávneho kraja, nadačných
a firemných grantových výziev a darov. Ako odkaz do ďalšieho obdobia
nám rok 2009 dal za úlohu stabilizovať finančné zdroje a využiť tie ktoré
by umožnili vlastné financovanie. Využili sme darovanie 2% a prvý krát
mohli projekt Nemaľujte čerta na stenu! podporiť individuálny darcovia
prostredníctvom portálu www.dobrakrajina.sk.
Zapojili sme sa do doborovoľníckych aktivít Naša Bratislava a Ernst & Young community day 2009. Spoločnosť Kinstellar nám výrazne pomohla
dobrovoľníckou aktivitou svojich zamestnancov vo výške cez 50 hodín
v náš prospech. Spoločnosť priamo podporila iniciatívu detí a mladých
ľudí, rekonštrukciu v priestoroch klubu a investovala do vzdelávania našich zamestnancov.
Prostredníctvom spolupráce s Českou asociáciou streetwork sme realizovali vzdelávací kurz pre 8 pracovníkov v nízkoprahových zariadeniach
na Slovensku. Ukončili sme sebaskúsenostný výcvik v kontaktnej práci
záverečným supervízne stretnutím a v pozícii sprievodcu sme absolvovali
kurz Základy nízkoprahových služeb.
O týchto aj ďalších aktivitách sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
Na záver by sme chceli Vám všetkým, ktorí ste pomohli, zúčastnili sa, darovali, podnietili, reagovali, premýšľali, nezľakli sa a vydržali, videli príležitosti, hľadali cesty a spôsoby, modlili sa, odpúšťali, prekonávali prekážky,
ponúkli iných, podávali a hovorili, pozerali ďalej, milo sa usmievali, boli
trpezliví, láskaví, dôverovali, hravo experimentovali, tešili sa z maličkostí....poďakovať.
				

			

Ďakujeme za milosť a požehnanie.

Zuzana Hollá, Tomáš Kováč, Martin Simon

				

predstavenstvo KASPIAN-u
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Definovanie,
poslanie, vízia a ciele

Ciele
Definovanie
Občianske združenie KASPIAN sa venuje práci v nízkoprahových programoch pre deti a mládež v bratislavskej Petržalke. Vytvára priestor,
kde môžu deti a mladí ľudia tráviť svoj voľný čas bez veľkých nárokov,
registrácií, platieb a naviac s ponukou zaujímavých aktivít a sociálnych
služieb. KASPIAN je najstarším nízkoprahovým programom pre deti a
mládež na Slovensku a okrem priamej práce v klube a teréne ponúka
aj vzdelávanie pre všetkých, ktorí chcú pracovať s deťmi a mladými
podobným spôsobom.

1. Poskytovať špecifické typy sociálnych služieb, predovšetkým nízkoprahového charakteru, podľa potrieb cieľovej skupiny v mieste pôsobenia:
			

• nízkoprahový klub,

			

• terénna sociálna práca.

2. Vzdelávať v oblasti práce s deťmi a mládežou. Poskytujeme konzultácie, exkurzie, prezentácie, prednášky a stáže. Súčasťou priamej práce s cieľovou skupinou sa stali praxe študentov a najmä
dobrovoľnícka činnosť.

Poslanie
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.

3. Zvyšovať povedomie o nízkoprahových programoch pre deti a
mladých. Nielen, ale aj prostredníctvom členstva v Asociácii nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku.

Vízia

Hodnoty a ďalšie ciele:

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

Vychádzame z kresťanských hodnôt.
Sme otvorení a priateľskí.
Sme otvorení potrebám detí a mladých ľudí a chceme o nich hovoriť.
Ponúkame možnosti a informácie ale nepresadzujeme ich.

Naše služby sú určené:

Pracujeme so správaním, nie osobnosťou detí a mladých ľudí.

• neorganizovaným deťom a mládeži vo veku od 7 do 23 rokov,

Snažíme sa o zodpovedný prístup k zdraviu a životnému prostrediu.

• študentom vysokých škôl, pracovníkom s deťmi a mládežou a
iným záujemcom.

Pomáhame deťom a mladým uvedomovať si zodpovednosť za seba a
svoje správanie.
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História
2007 - 2008
Spoluorganizátor
nultého
ročníka
Medzinárodnej konferencie nízkoprahových programov pre deti a mládež
konanej v Bratislave.
Účasť na konferencii Českej asociácii
streetwork (ČAS) v Prahe.
Oslava
10.
KASPIAN-u.

výročia

existencie

31. 12. 2007 vznik občianskeho
združenia KASPIAN.

2003 - 2006
2001 - 2003

1999 - 2001

Začala sa spolupráca s českým nízkoprahovým programom PVC Blansko.

Vznikol klub KASPIAN na Ambroseho
ulici.

Iniciatíva ľudí z cirkevného zboru BJB
Vznikol tím dobrovoľníkov, ktorí pre deti a mladých
pripravovali program v ich voľnom čase. Práca
pokračovala v priestoroch na Vyšehradskej ulici.

1998

Posilnenie tímu a vytvorenie ďalšieho
pracovného miesta.

Na základe potreby profesionalizácie
boli na prácu s deťmi a mládežou
vytvorené dve pracovné miesta na
čiastočné úväzky.

Palisády pracovať s deťmi a mladými v Petržalke.

1997

KASPIAN sa identifikoval s princípmi a
metodikou nízkoprahu.

Z finančných a personálnych dôvodov
prešla práca pod občianske združenie
Nová Nádej Slovensko.

1997 - 1999

1999

V spolupráci s Nadáciou mládeže Slovenska
(Intenda) sa realizovalo vzdelávanie pre pracovníkov nízkoprahových programov na Slovensku.

2000

2001

2002

2003

2004

organizácie

a

Vznik troch pracovných miest na plné
úväzky.

Vydaná prvá publikácia svojho druhu na Slovensku
“Nízkoprahové programy pre deti a mládež - úvod
do problematiky.”

Účasť na medzinárodnej konferencii
o mobilnej práci s mládežou v Stuttgarte.

Zrekonštruovaný a nanovo otvorený skatepark na
Markovej ulici v Petržalke.

Založenie
Asociácie
nízkoprahových programov pre deti a mládež
(ANPDM).

Program rozšírený na štyri pracovné miesta na
plné úväzky.

Rozšírenie o terénnu sociálnu prácu
s deťmi a mládežou.

Definovanie novej
organizačný rozvoj.

2005

2006

2007

2008

2009
Vytvorenie stratégie smerovania organizácie na obdobie 2 rokov.
Spolupráca s Českou asociáciou
streetwork (ČAS) v rámci európskeho
projektu zdieľania dobrej praxe v terénnych a nízkoprahových kontaktných
službách.
Využívanie internetových sociálnych
sieti na zefektívnenie našej práce.
Program individuálneho darcovstvom
prostredníctvom projektu Nemaľujte
čerta na stenu.
Obnova priestorov klubu KASPIAN
(WC, chodbička).

2009
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Poskytované
služby
Priama práca s deťmi a mládežou
Pracovníci, praktikanti a dobrovoľníci nadväzujú s deťmi a mladými
ľuďmi kontakt, zisťujú, aké sú ich aktuálne potreby a pomáhajú im
orientovať sa vo svojich problémoch a pocitoch. Prostriedkom na nadviazanie kontaktu je rozhovor, ako aj ponuka voľnočasových aktivít.
Dôležitým princípom je, že deti a mladí ľudia nie sú nútení k žiadnej
činnosti alebo aktívnej účasti v programe. Snažíme sa o najväčšiu možnú
dostupnosť našich služieb. Z tohoto dôvodu pracujeme v prirodzenom
prostredí klientov a väčšina našich služieb je zadarmo (z toho pojem
nízkoprahový). Informácie, ktoré nám klienti poskytnú, považujeme za
dôverné a zároveň pri nás môžu ostať v anonymite. Výraznou črtou
našej činnosti je aktívna účasť klientov.
Priama práca sa realizuje v dvoch nízkoprahových programoch:
• Klub,
• Terénna sociálna práca.

Vzdelávanie
Ponúkame vzdelávanie pre študentov vysokých škôl, pracovníkov s
deťmi a mládežou (napr. v nízkoprahových programoch, poradniach,
centrách voľného času, školách a pod.) a iným záujemcom. Šírenie
nízkoprahových myšlienok napĺňame aj prostredníctvom Asociácie
NPDM.

Praxe a dobrovoľníctvo
Tvoria dôležitú súčasť organizácie, ktorou sa podporuje jej chod. V
priamej práci, praktikantom a dobrovoľníkom pomáhajú pri získavaní
nových zručností a poznatkov z práce s deťmi a mládežou.
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Popis
činnosti

1. Klub KASPIAN
Je nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež na najväčšom bratislavskom sídlisku v Petržalke. Objekt sa nachádza v nebytových priestoroch
obytného domu na Ambroseho 15/17. Klub KASPIAN je určený pre deti
a mladých vo veku 7 až 20 rokov.
Klub v roku 2009 ponúkal deťom a mladým voľnočasové aktivity
(napríklad stolný futbal, stolný tenis, lezecká stena, hry, turnaje a materiál na tvorivé práce, internet a podobne), rozhovory o témach, ktoré
sami priniesli intervencie a poradenstvo v sociálnej oblasti.
V roku 2009 sme s deťmi a mladými v klube KASPIAN realizovali tieto
aktivity:
• Víkendový pobyt v Banskej Bystrici
• Mikulášsky večierok s hudbou, netradičným bubnovaním, rapom,
freestyle súbojom, turnajom v stolnom fotbale.
• Turnaj v stolnom futbale
V klube celoročne prebieha triedenie odpadu, tradičná kampaň
“Žuvačka za zlomenú cigaretu”. Je zaradený do databázy zariadení
dodržiavajúcich práva nefajčiarov na portály www.dychajslobodne.sk .
Takmer všetky činnosti s deťmi a mladými sú participatívne. Klub KASPIAN je súčasťou života mladej komunity v Petržalke už 12. rok.

Informácie v číslach:
V roku 2009 sme klubovú prácu realizovali 3krát do týždňa
v čase od 14: 00 do 18:00.
Klub bol v roku 2009 otvorený celkom 127 krát.
Službu v klube využilo v roku 2009 spolu 254 detí a mladých
ľudí.
Počet nových klientov, ktorí využili ponúkanú službu prvý krát
bol 166.
Počet aktivít mimo priamej práce bol 3.
Počet poskytnutých intervencií bol 41.
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2. Terénna sociálna práca KASPIAN
Nízkoprahový program zameraný na priamu prácu v prirodzenom
prostredí našej cieľovej skupiny je terénna sociálna práca. Pôsobiskom
tejto práce bol počas uplynulého roka prevažne skatepark, alebo sídliská v jeho okolí. Program bol určený najmä pre deti a mladých ľudí
vo veku 10 až 23 rokov, ktorí sa venujú rôznym druhom extrémnych
športov, tvorbe graffiti, tiež ich kamarátom a známym. Cieľová skupina
mala možnosť využívať ponuku sociálnych a voľnočasových služieb.
V roku 2009 sme s deťmi a mladými v terénnej sociálnej práci realizovali
tieto aktivity:
• Víkendový pobyt na chate pri Chtelnici.
• Fun Day Out so spoločnosťou Kinstellar v Bernolákove.
• Návšteva Teatra Wüstenrot a muzikálovej šou High Life.
• Mikulášsky večierok s hudbou, netradičným bubnovaním, rapom,
freestyle súbojom, turnajom v stolnom fotbale.
• Upratovanie a údržba skateparku v priebehu celého roka.
• Podporili sme iniciatívu mladých na rekonštrukciu bikrosovej
dráhy a nových priestorov pre krytý skatepark.

Informácie v číslach:
V roku 2009 sme terénnu sociálnu prácu realizovali 3krát do
týždňa. V lete po dobu 3 a v zime po dobu 2 hodín v čase od
15:00 do 17:00/18:00.
Terénna sociálna práca bola v roku 2009 poskytnutá deťom a
mladým celkom 108 krát.
Službu terénnej sociálnej práce využilo v roku 2009 spolu 185
detí a mladých ľudí.
Počet nových klientov, ktorí využili ponúkanú službu prvý krát
bol 103.
Počet aktivít mimo priamej práce bol 6.
Počet poskytnutých intervencií bol 42.
Počet pracovných stretnutí bol 27.
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3. Vzdelávanie
Bolo aj v roku 2009 určené študentom vysokých škôl a pracovníkom
s deťmi a mládežou (napr. z nízkoprahových zariadení, poradní, centier
voľného času, škôl a pod.). Pri tvorbe vzdelávania sme vychádzali z
vlastných poznatkov a praktických skúseností. Poznatky z oblasti nízkoprahových programov pre deti a mládež sme si rozširovali účasťou
sebaskúsenostného výcviku pracovníkov v kontaktnej práci, ktorý bol
realizovaný v období od októbra 2008 do októbra 2009 Českou asociáciou streetwork. Skúsenosti so vzdelávaním sme získavali aj kurzom
„Základy sociálních služeb“ v ktorom sme boli v netradičnej pozícii sprievodcu účastníkov kurzu. V priebehu roka sme absolvovali aj ďalšie
semináre a konferenciu na témy násilie v rodinách, internetová komunikácia a odborná prax. Participujeme na tvorbe koncepcie práce
s deťmi a mládežou v Petržalke. Netradične sme Srbským partnerom
prezentovali aj aktivity firemného dobrovoľníctva.
Spolupráca so západnými susedmi, pokračovala aj v rámci projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu „Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových
kontaktních službách ve vybraných zemích EU“. S ďalším slovenským
partnerom v projekte, Nadáciou Intenda sme vyhlásili vzdelávací kurz
pre pracovníkov v nízkoprahových sociálnych službách a konferenciu
Nízkoprahových programov. Do medzinárodného vzdelávania sa zo
Slovenska zapojilo 8 ľudí.

V roku 2009 sme ponúkali:
• konzultácie,

• exkurzie,		

• prednášky,		

• stáže.

• prezentácie,

V roku 2009 sme poskytli vzdelávanie pre pracovníkov z organizácii
STORM v Nitre a YMCA Nesvady. Ďalšie služby využili študenti z katedier sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave a Trnavskej univerzity.

Informácie v číslach:
Realizovali sme približne 6 vzdelávacích aktivít pre študentov.
Poskytli sme vzdelávanie 2 nízkoprahovým programom pre
deti a mládež.
Zúčastnili sme sa 3 dlhodobých vzdelávacích aktivít.
V spolupráci s Českou asociáciou streetwork sme realizovali
2 aktivity.
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4. Spolupráca s inými
nízkoprahovými programami
Bratislavská pracovná skupina

(BPS)

KASPIAN je súčasťou Bratislavskej pracovnej skupiny nízkoprahových
programov pre deti a mládež s organizáciami Ulita - KC Kopčany, Mládež
ulice, Detský fond Slovenskej republiky – MIXklub a Ichtys. V rámci
spoločných stretnutí sme zdieľali naše skúsenosti a vďaka poznatkom
ostatných, vylepšovali našu činnosť.

V spolupráci s Asociáciou nízkoprahových programov pre deti a mládež a
bratislavskou pracovnou skupinou sme realizovali tieto aktivity:
• cestu po nízkoprahových programoch na Slovensku.
Počas dvojdňového podujatia sme navštívili 9 nízkoprahových
programov.
• stretnutie nízkoprahových programov nazvané
“Za jednym stolom”, ktorého súčasťou bola aj členská schôdza
Asociácie NPDM.
• pre návštevníkov festivalu Pohoda v Trenčíne sme simulovali
nízkoprahový klub.

Informácie v číslach:
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
(Asociácia NPDM)

Spolu s ďalšími 11 organizáciami bol KASPIAN členom Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a mal zastúpenie aj v jej
predsedníctve.

V roku 2009 sme realizovali 4 zasadnutia predsedníctva Asociácie NPDM a 3 spoločné stretnutia BPS. O činnosti Asociácie NPDM sa viac dozviete na npdm.ziskaj.info.sk .
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Dobrovoľníci:
Hana Šándorová | účtovníctvo
Marína Bartoňová | Asociácia NPDM
Denisa Valachovičová | priama práca s deťmi a mládežou
Zuzana Rumannová | priama práca s deťmi a mládežou
Martina Rundesová | priama práca s deťmi a mládežou
Renáta Gavorníková | priama práca s deťmi a mládežou
Anna Reszetárová | priama práca s deťmi a mládežou
Ladislav Lukáč | priama práca s deťmi a mládežou
Rasmus Engelhardt (D) | priama práca s deťmi a mládežou
Julia Pfau (D) | priama práca s deťmi a mládežou
Regina Ballayová | priama práca s deťmi a mládežou
Peter Kadlečík | priama práca s deťmi a mládežou
Lukáš Ďurán | dizajn a grafika

5. Dobrovoľníctvo
Ide o zložku v organizácii, ktorá pomáhala pracovníkom v ich náročnej
práci. V rámci dobrovoľníctva k nám prichádzali ľudia, ktorí boli ochotní
venovať časť svojho voľného času, skúseností a poznatkov v prospech
KASPIAN-u. Táto služba je neoceniteľnou pomocou pre naše združenie.
Činnosti, ktoré u nás dobrovoľníci vykonávali boli zamerané hlavne na
priamu prácu s deťmi a mládežou (nízkoprahové programy KASPIAN),
ale napríklad aj na administratívnu prácu, IT servis, preklad, grafiku a
dizajn.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú
skvalitňovať našu prácu a osobitne si ceníme tých, ktorí do našej
organizácie prichádzajú zo zahraničia. Tohto roku sa prvý krát
výrazne do priamej práce zapojili aj dobrovoľníci zo spoločnosti
Kinstellar.

Miroslav Gajdoš | grafika
Tomáš Konečný | IT servis
Juraj Bobula | preklad
J.T. | IT servis
Tím spoločnosti Kinstellar | preklad, usporiadanie aktivít Fun Day Out
a Mikulášsky večierok.

Informácie v číslach:
V roku 2009 u nás pracovalo približne 19 dobrovoľníkov z toho
2 boli zo zahraničia.
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6. Praxe
Praxe študentov vysokých škôl hlavne humanitného zamerania sme
realizovali v spolupráci s katedrou sociálnej práce Trnavskej univerzity
a Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorej sme zároveň zmluvným
pracoviskom.
Praktikanti nášmu zariadeniu sprostredkovali nielen pomoc pri realizovaní svojej praxovej činnosti, ale aj hodnotným zúročením jeho individuality.

Praktikanti:

Informácie v číslach:

Ladislav Lukáč | priama práca s deťmi a mládežou

V minulom roku u nás realizovali svoju prax 3 študenti v priamej práci s deťmi a mládežou.

Juraj Juria | priama práca s deťmi a mládežou
Zoltán Engry | priama práca s deťmi a mládežou

05
.7

Popis
činnosti

7. Spolupráca s firmami
Zúčastnili sme sa ocenenia za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia 2008, ktorú udeľuje Nadácia Pontis.
Na ocenenie Via Bona Slovakia 2009 sme nominovali spoločnosť
Kinstellar na cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva.
Zapojili sme sa do projektu Naša Bratislava (projekt v ktorom dobrovolníci z firiem pomáhajú komunite) v ktorom sme pripravili priestor pre
18. firemných dobrovoľníkov zo společností Dell, IBM International
Services Center, Citibank a Johnson Controls. Dobrovolníci z týchto
společnosti renovovali dvere s doplnkami a vymaľovali hlavnú miestnosť
a v skateparku prekážky na jazdenie.
Vďaka dobrovoľníkom zo spoločnosti Ernst & Young prostredníctvom aktivity E&Y Community Day 2009 sme vymaľovali kanceláriu a VIP
miestnosť v klube KASPIAN.
Zúčastnili sme sa podujatia Thank You Community Investment Cocktail (ďakovný večierok dobrovoľníkov) spoločnosti Kinstellar na ktorom
sme zhodnotili minulé a predstavili plánované aktivity.
Prostredníctvom programu Cybergrants od spoločnosti Microsoft
sme obnovili softwarové vybavenie organizácie.
Spoločnosť T- Mobile Slovensko nám darovala LCD monitory, ktoré
nahradili staršie obrazovky a slúžia návštevníkom klubu KASPIAN.
Prostredníctvom grantového programu KPMG 2009 spoločnosti
KPMG Slovensko sme získali flipchartovú tabuľu, stoly a smetný kôš
do skateparku.
Vďaka finančnému daru spoločnosti Kinstellar sa nám podarilo
zrekonštruovať sociálne zariadenia v klube KASPIAN.

Spoločnosť Kinstellar nám bola oporou počas celého roka prostredníctvom angažovania v aktivitách pre deti a mládež (Fun Day Out a
Mikulášsky večierok), výučbou angličtiny, prostredníctvom prekladov,
zbierky hier, dobrovoľníckych iniciatív zamestnancov a zastúpením v dozornej rade organizácie. Počas týchto aktivít nám 12 zamestnancov
spoločnosti Kinstellar venovalo viac ako 50 hodín dobrovoľníckej
podpory. Ďakujeme.
Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Kinstellar je založená na dialógu. Otvára množstvo ďalších spôsobov na kooperáciu a učenie sa,
pozitívne ovplyvňuje nielen podporou vymedzené oblasti, rozumie a
adekvátne reaguje na potreby cieľovej skupiny.
Spoločnosť Magic print je spoločnosťou, ktorá nás finančne zvýhodnila pri kúpe náplní do tlačiarní a kancelárských potrieb.
Reštaurácia Flip v blízkosti skateparku nám zdarma poskytla
čerpanie elektrickej energie pri úpravách prekážok a rekonštrukciách
v skateparku.
Spoločnosť Malach Consulting nám zabezpečovala účtovníctvo.

Informácie v číslach:
V roku 2009 sme spolupracovali s 11 firemnými partnermi.
Funkčné a dlhodobejšie partnerstvá sa nám podarilo udržať s
4 firmami a od 7 sa nám dostalo jednorazovej pomoci.
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8. Realizované grantové
mechanizmy 2009
Na vlastných nohách (2008 – 2009)
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom;

Alternatíva k ulici (2009-2010)
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom

Alternatíva pre deti a mládež z Petržalky
a Nízkoprahový program KASPIAN
Bratislavský samosprávny kraj;

Nemaľujte čerta na stenu (2009-2010)
Nadácia Pontis
Tento projekt bol určený pre deti a mladých (sprejerov amatérov) a bolo
ho možné podporiť prostredníctvom portálu www.dobrakrajina.sk. Portál bol novinkou v možnosti individuálneho darcovstva na Slovensku a
našou prvou skúsenosťou získavania zdrojov touto cestou.

Grant na podporu charity a neziskových organizácií
KPMG Slovensko;
Nízkoprahový program Kaspian
Mestská časť Bratislava Petržalka;

Spoločnosť Malach Consulting nám zabezpečovala účtovníctvo.

Prevencia hrou a Hľadáme poklady
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy;
E&Y Community Day 2009 - Ernst & Young;

Informácie v číslach:

Open License - Microsoft;

V roku 2009 sme boli podporení z 12 grantových výziev.

Naša Bratislava 2009 - Nadácia Pontis
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Mediálna
komunikácia

Úplné mediálne výstupy KASPIAN-u sú zverejnené na webovej stránke
www.kaspian.sk v časti medializácia. Pre tento účel vyberáme niektoré:
V relácii Metropolitný magazín v Bratislavskej televízii poskytol
Martin rozhovor o práci s deťmi a mládežou v Petržalke.
V piatom čísle Petržalských novín sme uverejnili článok o našej
činnosti a aktivitách v roku 2008.
Na internetovom portále Českej asociácie streetwork
www.streetwork.cz zverejňujeme Informačník
(Občasník o dianí v KASPIAN-e).
Rozhovor o skateparku a terénnej sociálnej práci nájdete
v deviatom čísle Petržalských novín.
V relácii o streetworku v TV LUX sa k téme vyjadrujú pracovníci
z bratislavských nízkoprahových programov. Za KASPIAN Zuzka
a Martin.
Od 9. júna 2009 nájdete aj profil našej organizácie aj
na Facebook-u.
Petržalské noviny uverejnili rozhovor so Zuzkou o projekte
Nemaľujte čerta na stenu! Projekt je určený mladým tvorcom
graffiti.
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Zamestnanci, externí spolupracovníci,
členovia orgánov OZ KASPIAN
V roku 2008 v KASPIAN-e pracovali:
Mgr. Zuzana Hollá
štatutárna zástupkyňa, terénna sociálna pracovníčka,
komunikuje so samosprávou a asociáciou nízkoprahových
programov pre deti a mládež,
Mgr. Martin Simon
štatutárny zástupca, terénny sociálny pracovník,venuje sa
oblasti vzdelávania, dobrovoľníctvu a firemným partnerom,
Mgr. Tomáš Kováč
sociálny pracovník, venuje sa fundraisingu
a komunikácii s nadačnými partnermi.

Externí spolupracovníci
Eva Mydlíková - supervízor

Členovia orgánov združenia

Predstavenstvo:
Zuzana Hollá
Tomáš Kováč
Martin Simon
Predstavenstvo uskutočnilo niekoľko stretnutí a 26. a 27. marca 2009
uskutočnilo strategické plánomanie organizácie, ktoré viedol Juraj
Šandor.

Dozorná rada:
Ing. Viera Kimerlingová
zástupkyňa starostu MČ Petržalka, poslankyňa Mestského
zastupiteľstva Bratislavy.
Mgr. RNDr. Ján Szöllös, Csc.
kazateľ Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov - Palisády.

Členská schôdza:
Zuzana Hollá			

Juraj Šandor

Tomáš Kováč 		

Peter Kolárovský

Martin Simon 		

Viera Kolárovská

Hana Šandorová 		

Peter Kadlečík

V roku 2009 zasadala členská schôdza 23. februára.

Mgr. Juraj Bobula
zástupca společnosti Kinstellar, je zodpovedný za komunitné
investovanie.
PaeDr. Libor Klenovský, PhD.
vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave.
V roku 2009 zasadala dozorná rada 17. februára.
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Finančná správa
Výdavky
Položka
Pracovný materiál
Technické vybavenie
Kancelárske potreby
Materiál - údržba
Drobný hmotný majetok - ostatné
Občerstvenie / strava
Energia
Cestovné
Ubytovanie - cestovný príkaz
Telekomunikačné a webové služby
Prenájmy
Projekty
Lektorské a školiace služby
Poštovné
Účastnícke poplatky / vstupenky
Nájomné
Služby ostatné
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Stravné lístky
Tvorba sociálneho fondu
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Bankové poplatky a zaokrúhlenia
Poistenie organizácie
Odpis DHM a DNM
Daň z príjmov

Spolu

Príjmy
Suma v €
446,46 €
539,13 €
873,34 €
183,53 €
1 331,55 €
509,27 €
363,42 €
447,13 €
157,59 €
1 077,04 €
57,00 €
1 593,30 €
144,40 €
18,25 €
166,16 €
2 809,56 €
3 633,93 €
20 942,24 €
7 359,38 €
1 182,47 €
116,39 €
36,00 €
0,56 €
160,99 €
100,78 €
266,00 €
1,25 €

44 517,12 €

Položka
Bratislavský samosprávny kraj
KPMG
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska - Hodina deťom
Hlavné mesto SR - Bratislava
Nadácia Pontis
Kinstellar
Hlavné mesto SR - Bratislava

Suma v €
29874,51 €
400,00 €
4647,00 €
200,00 €
7562,39 €
110,00 €
50,00 €
1400,00 €
335,00 €

Dary od FO

938,88 €

2%

325,55 €

Bankové úroky
Centové zaokrúhlenia
Iné

Spolu

7,21 €
3,53 €
55,68 €

44 517,12 €

Výdavky

Príjmy
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Poďakovanie
Za podporu v roku 2009 ďakujeme
spoločnostiam:
Kinstellar
Malach Consulting
Magic Print
T-mobile Slovensko
KPMG
Ernst & Young
Dell
IBM International Services Center
Citibank
Johnson Controls

nadáciám:
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska

štátnej a verejnej správe:
Bratislavský samosprávny kraj

cirkvi:
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov - Palisády

spolupracujúcim organizáciám:
Mládež ulice
Ulita
Detský fond SR - MIXklub
Ichtys
STORM
Rada mládeže Bratislavského kraja

rodinám a blízkym:
Veronika Bugajová
Miloš Kováč
Juraj a Peter Káčer
Ján a Radoslav Hrivnák
Ďalej ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pripravovať aktivity,
realizovať naše programy, napĺňať našu činnosť, sponzorsky prispievali, poskytli dopravu, priestory a zariadenia, cennú radu, tip, podporu, alebo inak prispeli k realizácii našich cieľov.

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Univerzita Komenského v Bratislave
Magistrát hlavného mesta Bratislavy

ĎAKUJEME.
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Kontaktné
údaje

KASPIAN
Ambroseho 15/17
851 02 Bratislava 5
Právna forma: 		

Občianske združenie

Sídlo: 			

Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava 5, SR

Telefón:			

02/ 62247884

E-mail: 			

kaspian@kaspian.sk

www.kaspian.sk

Web: 			

www.kaspian.sk

Prifil organizácie na Facebooku
http://www.facebook.com/pages/KASPIAN/85153072689

IČO: 			

42129681

DIČ: 			

2022548066

Číslo bankového účtu: 2624174518/1100

Informačné pramene:

www.rocnasprava.sk
dokumentácia občianskeho združenia KASPIAN
výročná správa KASPIAN 2008

výročná správa 2009

