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Rok 2010 bol náročný a komplikovaný,
ale aj úspešný a vzácne prelomový.

Úvod
Začal sa hlavne po finančnej stránke veľmi nejasne. Pustili sme sa aj do netradičného projektu a oslovovali sme individuálnych darcov, ktorí tak mohli
podporiť mladých graffiti umelcov prostredníctvom projektu „Nemaľujte čerta
na stenu“ darcovského portálu www.dobrakrajina.sk. Tvorili sme veľa projektov a nestrácali vieru, že sa situácia zlepší. Najviac sily nám dodávali decká
a mladí, ktorí naše služby využívali. V klube pribudlo veľa nových tvári. Mladí
zo skateparku spojili svoje sily a pripravili prvý ročník veľkej medzinárodnej
súťaže pre jazdcov na bicykloch Concrete Jungle Jam.
Jar bola pre KASPIAN významná. Na členskej schôdzi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež bola naša zástupkyňa Marína Bartoňová
zvolená za predsedníčku združenia. Naše pôsobenie a snahy prezentovať
význam nízkoprahových služieb sa tým výrazne rozšírili. Postupne sa aj finančná situácia stabilizovala. Stretávali sme sa s ľuďmi, ktorých naša práca
oslovila a ktorí nám po viacerých stránkach veľmi pomohli. Aj touto cestou
patrí všetkým veľká vďaka.
Leto bolo pomerne pokojné a oddychové. Našu prácu s deťmi a mládežou
sme prezentovali aj na festivale Pohoda. Koncom prázdnin sme sa s plnými
silami postavili pred akreditačnú komisiu na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
Jeseň najviac ovplyvnil dobrý pocit zo získania akreditácie na vykonávanie
opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jednoducho po-

vedané: aj ľudia z komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa
zhodli, že prácu s deťmi, ktorú vykonávame, robíme kvalitne. Vďaka tomu sa
KASPIAN-u otvorili ďalšie možnosti na získavanie zdrojov.
Zima sa začala prelomovo. Náš tím sa rozšíril o dve pracovníčky. Alica a Denisa pokryli naše potreby pri zabezpečení práce v klube a prevzali aj veľa z
administratívy programov. Z dobrovoľníčok, ktoré v organizácií pôsobili v
priemere rok sa stali členky pracovného tímu.
Na koniec roka prišiel čas hodnotiť. Písanie správ z projektov nás priviedlo
ku hodnoteniu posledných mesiacov, v ktorých sme prešli úspešnými i menej
úspešnými obdobiami. Za túto bilanciu sme vďační nielen svojim spolupracovníkom, ale aj partnerom, priateľom a donorom KASPIAN-u. Napriek tomu,
že dnes už môžeme odovzdávať ďalej to, čo sme sa naučili, aj my sa dennodenne učíme.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás priviedli na túto cestu a pomáhajú nám na
nej kráčať. Naše úspechy sú aj Vašimi úspechmi.
Martin Simon
Tomáš Kováč
Denisa Valachovičová
Alica Kozmonová
Zuzana Hollá

Tím KASPIAN
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Definovanie, poslanie,
vízia a 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.

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.

Ciele
1. Naším cieľom je, aby sa klienti nízkoprahového klubu a terénnej
sociálnej práce stali samostatnými, boli schopní riešiť
náročné situácie a plnohodnotne trávili voľný čas.
2. Tiež sa usilujeme o zvýšenie povedomia o nízkoprahových programoch,
hlavne u pracovníkov a študentov zo sociálnej sféry ako aj
z oblasti práce s deťmi a mládežou.

Naše hodnoty:
Vízia
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.
Naše služby sú dostupné a primerané.
Sme otvorení potrebám detí a mladých ľudí a chceme o nich hovoriť.
Ponúkame možnosti a informácie, ale nevytvárame pri tom nátlak.

Naše služby sú určené:

Jednotlivca, neposudzujeme na základe jeho rozhodnutí a správania.

• 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, dobrovoľníkom a iným
záujemcom o nízkoprahovú problematiku a prácu s deťmi a mládežou.

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. výročia existencie KASPIAN-u.
31. 12. 2007 vznik občianskeho združenia KASPIAN.
Definovanie novej organizácie a organizačný rozvoj.

1997 - 1999

Vznik troch pracovných miest na plné úväzky.

Iniciatíva ľudí z cirkevného zboru BJB Palisády pracovať s deťmi a mladými v Petržalke.

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

Vznikol tím dobrovoľníkov, ktorí pre deti a mládež pripravili na sídlisku priestor na trávenie voľného času.

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

Práca pokračovala formou klubu a presunula sa do priestorov Univerzity Komenského na Vyšehradskej ulici.

2009 - 2010

1999 - 2001

Vytvorenie stratégie smerovania organizácie na obdobie 2 rokov.

Klub KASPIAN sa presťahoval na Ambroseho ulicu.

Spolupráca s Českou asociáciou streetwork (ČAS) v rámci európskeho projektu zdieľania dobrej praxe v terénnych a nízkoprahových kontaktných službách.

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

Využívanie internetových sociálnych sietí na zefektívnenie našej práce.

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

Program individuálneho darcovstvom prostredníctvom projektu Nemaľujte čerta na stenu.
Obnova priestorov klubu KASPIAN.
Akreditácia priamej práce s deťmi a mládežou na MPSVR SR.
Medzinárodná súťaž jazdcov na bicykloch v skateparku – Concrete jungle jam.

2001 - 2003

Vytvorenie dvoch pracovných miest na polovičné úväzky.

Začala sa spolupráca s českým nízkoprahovým programom PVC Blansko.
KASPIAN sa identifikoval s princípmi a metodikou nízkoprahu.
Posilnenie tímu a vytvorenie ďalšieho pracovného miesta.
Rozšírenie o terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou.

2003 - 2006
V spolupráci s Nadáciou mládeže Slovenska (Intenda) sa realizovalo vzdelávanie pre pracovníkov nízkoprahových programov na Slovensku.
Vydaná prvá publikácia svojho druhu na Slovensku “Nízkoprahové programy pre deti a mládež – úvod do problematiky.”
Zrekonštruovaný a nanovo otvorený skatepark na Markovej ulici v Petržalke.
Program rozšírený na štyri pracovné miesta na plné úväzky.
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Poskytované služby
Priama práca s deťmi a mládežou

Vzdelávanie

Obsahuje špecifické typy sociálnych služieb, predovšetkým nízkoprahového charakteru, vytvárané podľa potrieb cieľovej skupiny. Ide o kombináciu voľnočasových aktivít, sociálnych služieb a neformálneho vzdelávania.
Zámerom činností je, aby klienti dokázali z vlastných zdrojov riešiť náročné
situácie, s ktorými sa v živote stretnú. Pracovníci, praktikanti a dobrovoľníci
nadväzujú s deťmi a mladými ľuďmi kontakt, zisťujú, aké sú ich aktuálne
potreby a pomáhajú im orientovať sa v problémoch a pocitoch. 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 tohto dôvodu pracujeme v prirodzenom prostredí klientov a
väčšina našich služieb sa poskytuje anonymne a zadarmo. Výraznou črtou
našej činnosti je aktívna účasť klientov na tvorbe aktivít a programu. Tento
rok sa nám podarilo získať akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny na vykonávanie našej činnosti (opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately).

Ponúkame vzdelávanie pre študentov vysokých škôl, pracovníkov a dobrovoľníkov s deťmi a mládežou (napr. v nízkoprahových programoch, poradniach, centrách voľného času, školách a pod.) ako aj iným záujemcom.
Šírenie nízkoprahových myšlienok napĺňame aj prostredníctvom pôsobenia
v Asociácii NPDM (nízkoprahové programy pre deti a mládež).

Priama práca s deťmi a mládežou sa realizuje
v dvoch nízkoprahových programoch:
• Klub.
• Terénna sociálna práca.

Praxe a dobrovoľníctvo
Tvoria dôležitú súčasť organizácie, ktorou sa podporuje jej chod. V priamej práci praktikanti a dobrovoľníci získavajú nové zručnosti a poznatky
z práce s deťmi a mládežou. Dobrovoľníci pomáhajú aj v iných oblastiach,
ktoré KASPIAN zamestnávajú (sú nimi napríklad: spravovanie PC, spracovávanie účtovných dokladov, grafika, preklady do angličtiny či veľa iných
nielen drobných prác).
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Priama práca s deťmi a mládežou

Klub KASPIAN
Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež v centre najväčšieho bratislavského sídliska. Súčasťou života mladej komunity v Petržalke je už od roku
1997. Klub sa nachádza v nebytových priestoroch panelového domu na Ambroseho 15. Je určený pre deti a mladých vo veku od 7 do 20 rokov. Takmer
všetky svoje činnosti s deťmi a mladými realizuje participatívne.
Klub v roku 2010 ponúkal deťom a mladým voľnočasové aktivity (napríklad: vzdušný hokej, stolný futbal, stolný tenis, lezeckú stenu, spoločenské
hry a hlavolamy, turnaje a kreatívne činnosti, internet a podobne), doučovanie, pomoc pri písaní úloh a referátov, rozhovory na témy, ktoré sami priniesli, intervencie a poradenstvo v sociálnej oblasti.

Kampane
• triedenie odpadu;
• protifajčiarska kampaň “Žuvačka za zlomenú cigaretu”. (klub je
zaradený do databázy zariadení dodržiavajúcich práva nefajčiarov na
portáli www.dychajslobodne.sk).

UdalostI z klubu:
• turnaj v stolnom tenise;
• výlet do Bojníc;
• turnaj vo vzdušnom hokeji „JCI Community Day 2010“;
• návšteva kina „Lets Dance 3D“;
• turnaje v stolnom futbale a stolnom tenise medzi bratislavskými nízkoprahovými programami;
• „Mikuláš párty“ v KASPIAN-e;
• renovácia priestorov klubu.

číslach:
Informácie z roku 2010 v

do 18:00. Bol
do týždňa v čase od 14:00
Klub sa realizoval 3-krát
otvorený celkom 131-krát.
í.
lu 192 detí a mladých ľud
Službu v klube využilo spo
encií bol 76.
Počet poskytnutých interv
ej práce bol 6.
Počet aktivít mimo priam
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Priama práca s deťmi a mládežou

Terénna sociálna práca
KASPIAN
Nízkoprahový program pôsobiaci priamo v uliciach, ktoré sú prirodzeným
prostredím našej cieľovej skupiny je terénna sociálna práca. Vykonávala
sa prevažne v priestoroch Petržalského skateparku a na sídliskách v jeho
okolí. Program bol určený najmä pre deti a mladých ľudí vo veku 10 až 23 rokov, ktorí sa v tomto priestore pohybujú. Väčšia časť tejto skupiny sa venuje
rôznym druhom extrémnych športov či tvorbe graffiti. Cieľová skupina mala
možnosť využívať ponuku sociálnych a voľnočasových služieb. Konkrétne
aktivity pripravovali a realizovali za podpory pracovníkov samotní klienti.

Udalosti z terénu:
• súťaž pre bikerov „Concrete jungle jam“ - 4. výročie otvorenia zrekonštruovaného skateparku;
• víkendovka v Poprade;
• súťaže pre bikerov „Fun Day Out Kinstellar“ v skateparku;
• získanie prostriedkov na stavbu novej U-rampy;
• návšteva tvorcov graffiti z USA spojená s aukciou diel pre podporu
KASPIAN-u;
• predĺženie nájomnej zmluvy na skatepark do roku 2020;
• na základe reálnej situácie z terénu vydanie preventívneho letáku o
alkohole „ALKOMIX“.

Informácie z roku 2010 v

číslach:

dňa. V lete po dobu
e realizovali 3-krát do týž
Terénnu sociálnu prácu sm
do 17:00/18:00.
ch hodín v čase od 15:00
troch a v zime po dobu dvo
om počte 113-krát.
Zrealizovali sme ju v celkov
detí a mladých ľudí.
j práce využilo spolu 288
Službu terénnej sociálne
encií bol 73.
Počet poskytnutých interv
ej práce bol 5.
Počet aktivít mimo priam
bol 33.
Počet pracovných stretnutí
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Priama práca s deťmi a mládežou

Vzdelávanie
Hlavný prínos z nášho programu vzdelávania mali študenti vysokých škôl,
dobrovoľníci a pracovníci 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 na výcviku pracovníkov Dobrá praxe v nízkoprahových službách,
ktorý bol realizovaný Českou asociáciou streetwork. V priebehu roka sme
absolvovali aj ďalšie semináre a konferencie na témy práce s mládežou.
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“. V rámci tejto spolupráce aj prezentovali
naše skúsenosti na konferencii v Prahe a počas roka sa ukončil prvý a začal
druhý beh vzdelávacieho kurzu pre pracovníkov v nízkoprahových sociálnych službách.
V roku 2010 sme ponúkali:
• konzultácie,
• exkurzie,
• prezentácie,
• prednášky,
• stáže.

Naše služby využili študenti z Katedier sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Trnavskej univerzity.
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Dobrovoľníci:

Dobrovoľníctvo
Táto služba je neoceniteľnou pomocou pre naše združenie. 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. Činnosti, ktoré u nás dobrovoľníci vykonávali, boli zamerané hlavne na priamu prácu s
deťmi a mládežou (nízkoprahové programy KASPIAN), ale aj napríklad 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.

Hana Šándorová 		
Marína Bartoňová 		
Lukáš Ďurán 			
Tomáš Konečný 		
Juraj Bobula 			
Tím spoločnosti Kinstellar

| účtovníctvo
| Asociácia NPDM
| dizajn a grafika
| IT servis
| preklad

nie aktivít

| preklad, spoluorganizova

Juliane Ost (D) 		
Denisa Valachovičová 		
Alica Kozmonová 		
Veronika Šoltinská 		
Michaela Kolkusová 		
Silvia Ujčeková 		
Boris Stríbrnský 		
Zuzana Mataninová 		
Andrej Hruban 		
Renáta Gavorníková 		
Petra Seňanová 		
Zuzana Rumannová 		
Julia Pfau (D) 			

u

mládežo
| priama práca s deťmi a
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Spolupráca s partnermi
KASPIAN-u
Pri našej práci úzko komunikujeme a spolupracujeme s nízkoprahovými programami na Slovensku a v Českej republike, s rôznymi občianskymi
združeniami, firmami, ľuďmi zo samospráv či z iných organizácii.

Spolupráca s firmami
Spolupráca s firmami a ich podpora sa stáva neoddeliteľnou súčasťou života KASPIAN-u. Firemná filantropia a spoločensky zodpovedné podnikanie
(CSR) sa udomácňujú už aj u nás. Vďaka tomu sa vytvárajú možnosti na budovanie dobrých a obojstranne prospešných partnerstiev. Firemný sektor
výrazne podporuje aj naše aktivity najmä v oblastiach, kde nedosiahnu prostriedky z verejných a iných zdrojov. Veľkou podporou a zároveň mostom k
zodpovedným firmám bola pre nás aj v roku 2010 Nadácia Pontis.
• Kinstellar je naším hlavým firemným partnerom. Podporoval nás
nielen finančne, ale aj pri aktivitách s deťmi a mladými ľuďmi. K takým
aktivitám patril Mikulášsky večierok či organizovanie súťaže pre
mladých jazdcov na bicykloch v skateparku pod názvom Fun Day Out.
Naša spolupráca funguje aj opačne, vlani sme napríklad firemným
priateľom pomáhali s organizovaním akcie darovania krvi. Vážime si,
že KASPIAN má v tíme Kinstellar pre komunitné investovanie svoje
miesto a spoločné aktivity v prospech detí a mladých sa stávajú významnou tradíciou našej spolupráce;
• Impact day je dňom dobrovoľníctva zamestnancov spoločnosti Deloitte. Výstupom začatej spolupráce je program na evidenciu projektov,
ktorí dobrovoľníci „ušili na mieru“ našim potrebám. Súčasťou pomoci
bolo aj poradenstvo v oblasti energetického hospodárenia;

• Naša Bratislava je podujatie, na ktorom firemný zamestnanec, ako
dobrí susedia, pomáhajú svojmu mestu. V tomto roku sme si od odborníkov nechali poradiť a naučili sme sa niečo o manažovaní času a
prezentačných zručnostiach;
• reštaurácia Flip je naším miestnym partnerom. Nachádza sa v blízkosti skateparku a počas minulého roku nám zadarmo poskytla čerpanie
elektrickej energie pri aktivitách v skateparku;
• významné zľavy na vedenie účtovníctva a podporu v tejto oblasti nám
poskytla spoločnosť Malach Consulting;
• novým partnerom v tomto roku sa stala spoločnosť P-progres. Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie nových KASPIAN tričiek, ktorých
kúpou môže verejnosť podporiť našu činnosť;
• Magic print je spoločnosť v blízkom susedstve. Pravidelne nám poskytovala zľavy pri kúpe náplní do tlačiarní a kancelárských potrieb;
• Prvýkrát sme sa zúčastnili aj na vianočných trhoch v spoločnosti
Hewlett-Packard.
• Bike súťaž „Concrete Jungle Jam“ sponzorovali VEHICLE, Back Flip
- FOX Aupark, Daylight rental, TBB – bike.cz, freestylebiker.sk, Xtra
energy Shot, AIDYL tattoo studi.

Udalosti v roku 2010:
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Aktuálne informácie sledujte na www.kaspian.sk
a profile organizácie na Facebook-u.

Mediálne
výstupy
• relácia Teenage time v TV BA;
• článok v Petržalských novinách;
• festival Pohoda (simulovaný nízkoprahový klub);
• multižánrové podujatie Voices Live s premietaním filmu o terénnej
práci KASPIAN;
• relácia „Ako sa má pracovať s deťmi z Petržalky“ na TV SME;
• prezentácia filmov o KASPIAN-e na filmovom festivale Jeden svet.
• www.nizkoprah.sk

08 Zamestnanci, externí spolupracovníci,
členovia orgánov KASPIAN
Zamestnanci:

Na konci roka pribudli do tímu a prevzali zodpovednosti:
Denisa Valachovičová
sociálna pracovníčka v nízkoprahovom klube, venuje sa oblasti
dobrovoľníctva a vysokoškolských praxí v rámci združenia.

Alica Kozmonová
sociálna pracovníčka v nízkoprahovom klube, venuje sa oblasti
účtovníctva a administratívy v združení, zabezpečuje tvorbou
informačníka o činnosti pre verejnosť.

Predstavenstvo:
Zuzana Hollá, Tomáš Kováč, Martin Simon.

Dozorná rada:
Viera Kimerlingová, Ján Szőllős, Juraj Bobula, Libor Klenovský.

Zastúpenie v Asociácii nízkoprahových programov
pre deti a mládež:
Marína Bartoňová.

ová
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sociálny pracovník v nízkoprahovom klube, venuje sa fundraisingu
a komunikácií s partnermi z nadačného prostredia.

Hanka Šandorová, Marína Bartoňová, Juraj Šandor, Peter Kolarovský,
Vierka Kolarovská, Tomáš Kováč, Martin Simon, Zuzka Hollá,
Peter Kadlečík.

Denisa
Valacho
vič

Tomáš Kováč

Členovia združenia:

ová
Alica Kozmon

štatutárny zástupca, terénny sociálny pracovník, venuje sa oblasti vzdelávania a dobrovoľníctva, komunikuje s partnermi z firemného prostredia
a venuje sa internetovej komunikácii.

Zuzana Hollá

Martin Simon

Hanka Šandorová, Marína Bartoňová, Ján Terai, Lukáš Ďurán,
Peter Káčer, Janka Verčimáková, Renáta Gavorníková, Andrej Uhrin,
Nataša Hovorková, Julia Pfau, Juliane Ost, Denisa Valachovičová,
Alica Kozmonová, Boris Stríbrnský a ďalší študenti VŠ.

imon

štatutárna zástupkyňa, terénna sociálna pracovníčka, zodpovedná za
komunikáciu s partnermi zo samosprávy a štátnej správy, so zástupcami
iných občianskych združení a Asociácie NPDM.

Dobrovoľníci:

Martin
S

Zuzana Hollá

09 Finančná správa
Výdaje
Mzdy
Telekomunikačné náklady
Réžijné náklady
Kancelárske potreby
Materiál
Vstupenky
Občerstvenie, strava zamestnancov
Cestovné náklady
Ubytovanie

Príjmy
27 958

BSK

853

Úrad vlády SR

4771

3 231

MU Petržalka

3 540

MPSVR SR

6 964

2%

1 064

422
1 553
267
1 447
238
96

Verejná zbierka

3 640

OSF

8 249

Nadácia SPP

118

Propagácia, grafika, web

425

Dary fyzických osôb

Notárske služby

133

Iné

480

Služby

864

Nábytok

410

Iné

Johnson Controls

16 000
711
640
1 308

19

Oprava a údržba

Bankové poplatky

771

Kinstellar

Poistenie

Technika

12 000

39
2 689

41 240

59 657
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Kontaktné údaje
Za podporu v roku 2010 ďakujeme:
firmám:
Slovak Telekom; Kinstellar; Deloitte; Microsoft, Malach Consulting,
Johnson Controls, VEHICLE, Back Flip - FOX Aupark, Daylight rental,
TBB – bike.cz, freestylebiker.sk, Xtra energy Shot, AIDYL tattoo studi.

škole:
Univerzita Komenského v Bratislave

nadáciám:
Nadácia Pontis; Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom.

štátnej a verejnej správe:
Bratislavský samosprávny kraj, Miestny úrad Petržalka, Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády pre prevenciu kriminality.

Adresa: 		

Ambroseho 15/17, 851 02 Bratislava 5, SR

Sídlo: 		

Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava 5, SR

Telefón: 		

02/ 62247884

E-mail: 		

kaspian@kaspian.sk

Web:

www.kaspian.sk

		

cirkvi:
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov – Palisády

rodinám a blízkym:

Právna forma:

Občianske združenie

IČO: 			

42129681

Číslo bankového účtu:

2624174518/1100

Hanka Šandorová, Veronika Bugajová, Miloš Kováč, Juraj a Peter Káčer
Informačné pramene:

spolupracujúcim organizáciám:
Česká asociace Streetwork, Mládež ulice, Ulita, Detský fond SR – MIXklub, Ichtys, STORM, Rada mládeže Bratislavského kraja

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.

www.kaspian.sk
			
Profil organizácie na Facebooku
			
https://www.facebook.com/kaspian.sk
			www.rocnasprava.sk
			
Dokumentácia občianskeho združenia KASPIAN

