Úvod
Rok 2011 sa už od začiatku niesol v znamení pozitívnych udalostí. S deťmi a mladými sme sa
pravidelne stretávali v klube ale aj priamo v uliciach Petržalky. Vytvárali sme pre nich programy a
aktivity šité im priamo na mieru. S deťmi sme sa zamerali na zlepšovanie ich komunikačných zručností
a začali sme sa s nimi kontaktovať aj prostredníctvom sociálnej siete. V skateparku sme sa pustili do
výstavby troch prekážok na jazdenie. K tomu všetkému sme sa od začiatku roka stretávali na
pracovných stretnutiach s mladými a pripravovali druhý ročník úspešnej súťaže Concret Jungle Jam.
Podarilo sa. Touto súťažou jazdcov na BMX a MTB bicykloch sme 16 marca otvorili novú sezónu
v skateparku.
Na Jar ste nás mohli stretnúť na dňoch Petržalky, kde sme predstavovali našu prácu s deťmi aj
pomocou obľúbených hier z klubu. Na Magio pláži predviedli naši grafiťáci umenie so sprejmi na
veľkoplošnej stene, ktorá vznikla len pre tento účel. V tomto čase sme opäť oslovovali individuálnych
darcov na podporu projektu Detstvo na sídlisku, ktorý sme začali realizovať vďaka portálu
www.dobrakrajina.sk. Za pomoci firemných dobrovoľníkov v iniciatíve Naša Bratislava sme v klube
vymenili linoleum, namaľovali okná a v skateparku sme vymaľovali prekážky.
Leto sa nieslo v znamení priamej úmery – čím teplejšie, tým viacej kontaktov v priamej práci –
či už v klube alebo v teréne. Na pretekoch kačíc na divokej vode v Čunove sme s ďalšími neziskovými
organizáciami z Bratislavy prezentovali naše aktivity. Už tradične sme aj tento rok hovorili o
nízkoprahu aj účastníkom festivalu Pohoda v Trenčíne.
Jeseň odštartoval sobotný Fun Day Out, súťaž miestnych bikerov. Súťaž prebiehala v troch
kategóriách - jazdci na BMX, MTB bicykloch a juniori. Túto akciu pripravili chalani zo skateparku v
spolupráci s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Kinstellar. Náušnice, svietniky a magnetky z našej
keramickej dielne sme predávali na Radničkiných trhoch. Cestovali sme za inšpiráciou k našim
susedom do Čiech. Ako partner medzinárodnej konferencie Nízkoprahové programy 2011, ktorú
organizovala Česká asociácia streetwork, sme so sebou do Prahy zobrali aj pár príspevkov. V tomto
období sme odštartovali prvý ročník komplexného 80 hodinového vzdelávania pre našich
dobrovoľníkov Abeceda nízkoprahu.
Zimu začala návštevou Mrázika na ľade. Zima bola naozaj zimná, ale bolo veselo. Absolvovali
sme rekonštrukciu potrubia, ktorá nám dala poriadne zabrať. Dvakrát vyprataný klub, k tomu sa pridala

havária radiátora v keramickej dielni, výmena elektrických rozvodov a okien. Všetko sme ale úspešné
zvládli a vytvorili tak pre deti ešte príjemnejší klub. Na vianočných trhoch sme predávali obyvateľom a
návštevníkom Bratislavy výrobky z tvorivej dielne a najväčší záujem bol o výbornú vianočnú bublaninu,
ktorá neskutočne chutila.

Definovanie, poslanie, ciele a hodnoty
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 v 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.
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.
Naše služby sú určené:
• neorganizovaným deťom a mládeži vo veku od 7 do 23 rokov,
• študentom vysokých škôl, pracovníkom, dobrovoľníkom a iným záujemcom o nízkoprahovú
problematiku a prácu s deťmi a mládežou.
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:
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.
Jednotlivca neposudzujeme na základe jeho rozhodnutí a správania.
Snažíme sa o zodpovedný prístup k zdraviu a životnému prostrediu.
Pomáhame deťom a mladým uvedomovať si zodpovednosť za seba a svoje správanie.

História
1997 - tím ľudí zareagoval na potreby deti a mladých ľudí 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 v ich priestoroch vznikol klub.
1999 - 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.
2001 - Začala sa spolupráca s českým nízkoprahovým programom PVC Blansko. KASPIAN sa
identifikoval s princípmi a metodikou nízkoprahu. Posilnenie tímu.
2003 - 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.
2007 - 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. Vznik troch pracovných miest na plné
úväzky. Účasť na medzinárodnej konferencii o mobilnej práci s mládežou v Stuttgarte. Založenie
Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež (ANPDM).
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 sietí na zefektívnenie
našej práce. Program individuálneho darcovstva 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. Vytvorenie ďalších
dvoch pracovných miest na polovičné úväzky.
2011 – tento rok sa niesol prevažne v atmosfére obnovy a vylepšovania skateparku. Zdroje nám
pomohli pri vybudovaní novej U-rampy a FunBoxu, renovácii pyramídy a ostatných starších prekážok.
Získali sme akreditáciu a zrealizovali prvý beh vzdelávania pre pracovníkov a dobrovoľníkov „Abeceda
nízkoprahových programov pre deti a mládež”.
Momentálne pripravujeme ďalšie zaujímavé aktivity. Na stránkach facebooku a
www.kaspian.sk, sledujte, ako sa píše história.

Klub
Klub KASPIAN sa nachádza v centre najväčšieho bratislavského sídliska Petržalka. Našli by ste
ho na Ambroseho 15 v nebytových priestoroch panelového domu. Počas celého roku bol otvorený pre
deti a mladých vo veku od 7 do 20 rokov.
Súčasť ponuky klubu tvorili sociálne služby, ale aj doučovanie. Počas dospievania sa deti
stretávajú s rôznymi náročnými situáciami. Vytvorili sme vhodné podmienky, v ktorých našli pomocnú
ruku vždy, keď ju potrebovali. Najčastejšie sme riešili udržateľnosť kamarátskych vzťahov, šikanu,
problémy v škole a so školou, so staršími aj výber vhodnej brigády.
Počas roku 2011 sa nám výrazne obmenila časť cieľovej skupiny. Do klubu začali chodiť
mladšie deti. Z tohto dôvodu sme spolu s nimi obnovili a na novo naformulovali pravidlá klubu.
Novinky sa našli aj medzi stále populárnymi spoločenskými hrami, pri ktorých si deti trénovali
myslenie, pamäť a motoriku. Deti mohli tvoriť z keramiky, fyzicky sa vyblázniť na lezeckej stene, či
skákacej gume Slackline. Sily sme si zmerali s inými bratislavskými „nízkoprahmi” a vo futbale sme sa
umiestnili na výbornom druhom mieste. Veľkú obľubu si získala herná konzola X-BOX kinect. Pomohla
bezpečne vybiť nazbieranú a občas nehasnúcu energiu deciek bez ťažších následkov, precvičiť
kostru, ale aj naučiť sa spolupracovať.
Tento rok bol bohatý na veľa nových tvárí, a tak sme spoločne vytvorili nové pravidlá. Aj vďaka
nim sa všetci v klube cítime bezpečne. Deti u nás navštívil aj Mikuláš a za muzikálovým Mrázikom sme
spolu vyrazili na zimný štadión.
Preventívne kampane:
• triedenie odpadu;
• drogy očami detí;
• podpora nefajčiarov, „Žuvačka za zlomenú cigaretu” ale aj www.dychajslobodne.sk.
• ako sa netrafiť na wc dosku.

Informácie z roku 2011 v číslach:
Klub sa realizoval okrem prázdnin 3-krát do týždňa v čase od 14:00 do 18:00.
Počas roka bol klub otvorený celkom 118-krát.
Služby v klube využilo spolu 216 detí a mladých ľudí.
Počet aktivít mimo priamej práce bol 3.

Terén
Väčšinou je centrom činnosti priestor petržalského skateparku a jeho blízke okolie. Je určená
najmä deťom a mladým ľuďom vo veku 10 až 23 rokov, ktorí sa venujú rôznym druhom extrémnych
športov, tvorbe graffiti a tiež ich kamarátom a známym.
Hlavnú časť našej práce tvorilo kontaktovanie sa s cieľovou skupinou, budovanie si vzájomnej
dôvery a následne aj podpora, či pomoc pri riešení rôznych náročných situácií. Počas roka v teréne
dominovali témy ako konflikty s inými skupinami z komunity, problému s odpadom, ktorý vytvárajú
nočný návštevníci parku ale aj štandardné témy akou je láska a bolestivé rozchody.
Významnú časť našich činností tvorili participatívne aktivity. Skatepark v roku 2011 rástol
a zlepšoval sa. Pribudol nový fun box, mini urampa, upravili sme pyramídu a vybudovali nový chodník.
Do celého procesu boli aktívne zapojené deti a mladí jazdci na BMX, MTB bicykloch, kolobežkách,
korčuliach a skateboardoch. Naučili sa napríklad ako sa plánuje, diskutuje, píše projekt, vyberá
vhodná firma na realizáciu a podobne.
K úspešným projektom patrila aj súťaž bikerov Concrete Jungle Jam II. Historicky najúspešnejší
participatívny projekt KASPIANu. Účasť na tomto podujatí presiahla 500 návštevníkov a súťažilo v nej
66 jazdcov na bicykloch.
S bratislavskými grafiťákmi sme uskutočnili dva legálne graffiti jamy a netradičnú exhibíciu na
Magio pláži.
Na jeseň sme s mladými z parku skočili do divadla na predstavenia Príbeh ulice II a v
skateparku sme sa so sezónou lúčili tradičnou súťažou bikerov Fun Day Out.
Informácie z roku 2011 v číslach:
Terénnu sociálnu prácu sme realizovali 3-krát týždenne. V lete po dobu troch a v zime po dobu dvoch
hodín v čase od 15:00 do 17:00/18:00.

V teréne sme boli celkovo 100-krát.
Službu terénnej sociálnej práce využilo spolu 238 detí a mladých ľudí.
Počet aktivít mimo priamej práce bol 8.
Počet pracovných stretnutí bol 34.

Vzdelávanie
V máji tím KASPIAN-u strategicky plánoval svoju ďalšiu budúcnosť. V peknom a podnetom
prostredí sme diskutovali o nových možnostiach, zmenách, plánoch a mnohých ďalších dôležitých
veciach. Strategickým plánovaním nás viedol Josef Soukal. Výsledkom bolo zadefinovanie si
strategických cieľov. Prvým a najdôležitejším bolo udržanie kvality a rozsahu poskytovaných služieb,
rozšírenie tímu na 5 plných úväzkov ako aj rozvoj samofinancovania, či nové väčšie priestory klubu
(najlepšie bez susedov).
Neodmysliteľným prínosom vo vzdelávaní v tomto roku bolo získanie akreditácie na vzdelávanie
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Vzdelávanie pod názvom „Abeceda nízkoprahových
programov pre deti a mládež” pozostáva z troch samostatných modulov.
Prví účastníci si vyskúšali náš nový systém vzdelávania na jeseň 2011. Dvakrát po tri dni
teoretických a tréningových častí, v celkovom rozsahu osemdesiatich hodín a štyridsiatich hodín praxe
v priamej práci s deťmi a mládežou mali možnosť absolvovať naši 10 dobrovoľníci.
Tak ako aj po minulé roky sme v rámci exkurzií a prezentácií šírili myšlienku nízkoprahu, hovorili o
našich skúsenostiach z praxe medzi študentmi Univerzity Komenského v Bratislave, Trnavskej
univerzity, či kolegom z Nitry. Vycestovali sme do Chebu v Českej republike, kde sme hovorili o našich
skúsenostiach s firemnou filantropiou.
Počas celého roka sme sa zúčastnili na viacerých odborných konferenciách. Prvou bola februárová
konferencia v Malackách, Konferencia o inovatívnych formách práce s deťmi a mládežou, prezentácia
na katolíckej univerzite v Poprade. Poslednou v rade sa stala Pražská medzinárodná konferencia
Nízkoprahové programy 2011. Prispeli sme na nej workshopmi na tému „Firma ako darca II” a „O
podpore a rozvoji pracovníkov v nízkoprahových službách”.
Pre študentov stredných škôl sme pripravili v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a pod
záštitou Voices prednášku Svet začína na sídlisku.
Spolu s Asociáciou NPDM a zástupcami rôznych slovenských nízkoprahov sme začiatkom leta v
úplnej pohode simulovali nízkoprahový klub na festivale Pohoda. Všetci návštevníci mohli na vlastnej
koži zažiť pohodu, zábavu ale aj princípy, ktorými sa v našej práci riadime.

Udalosti z roku 2011 v číslach:
• aktívna účasť na 3 konferenciách;
• pilotné akreditované vzdelávanie Abeceda nízkoprahových programov pre deti a mládež;
• 11 workshopov a exkurzií hlavne pre študentov UK v Bratislave a Trnavskej univerzity;
• odborné konzultácie pre kolegov z nízkoprahových programov na Slovensku;
• jedna prezentácia pre stredoškolákov;
• druhá časť česko-slovenského dlhodobého vzdelávacieho kurzu „Dobrá praxe“ pre pracovníkov v
nízkoprahových službách;
• prezentácia spolupráce s firmou na Fóre o firemnej filantropii;
• rôzne vzdelávacie podujatia a vzdelávanie našich pracovníkov.

Dobrovoľníctvo
Dobrovoľnícka práca je vzácnou pomocou pre naše občianske združenie. V rámci
dobrovoľníctva k nám prichádzali ľudia, ktorí boli ochotní venovať časť svojho voľného času,
skúseností a poznatkov v prospech detí a KASPIAN-u.
Vďaka novému systému práce s dobrovoľníkmi sme pre nich vytvorili viac priestoru pre ďalšie
vzdelávanie, získanie praxe a vlastný rozvoj. Na konci roka sme pre nich zrealizovali exkurziu u našich
českých priateľov z Brna. Zoznámili sa s pracovníkmi, spoznali ich činnosť a navštívili nízkoprahový
klub Pavlač občianskeho združenia Ratolest.
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.
Udalosti z roku 2011 v číslach:
• 18 zapojených dobrovoľníkov do priamej práce s deťmi a mládežou;
• 31 dobrovoľníkov z firiem a traja dlhodobí dobrovoľníci zapojení do pomocných, grafických a
administratívnych prác v organizácii.

Finančná správa
Príjmy
Bratislavský samosprávny kraj
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
OSF
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky
Nadácia Intenda
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Nadačný fond Slovak Telekom, a.s.
Asignácia 2%
Nadácia Allianz
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Hlavné mesto Bratislava
P-PROGRESS, s.r.o.
Komunitná nadácia Bratislava
Dobrá krajina - Nemaľujte čerta na stenu
Celoročná zbierka
Nadácia Pontis - klub a skatepark
Nadácia Pontis - Community Day
Zostatok z minulého roka
Individuálne darcovstvo
Spolu

18150
10000
9302
10081
7940,5
5280
3500
3000
3761,23
715
660
540
350
344,25
302,55
161
65
30
24846,44
345
99373,97

Výdaje
Iné
Investičné náklady
Kancelárske a hygienické
potreby
Komunikačné náklady
Materiál
Mzdy
Nábytok
Odvody
Režijné náklady

Služby
Tovar
Vzdelávanie
Spolu

1200,86

28562,34
2768,44
1021,26
1699,36
39012,61
1495,02

8526,22
3164,36
4465,91
2391,48
4669,27
91945,93

