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úVOD

Rok 2016 pre nás, v KASPIAN-e znamenal jeden z najväčších
míľnikov v histórii KASPIAN-u.
Po roku 2015, keď sme začali aktívne rekonštruovať nám
zverené nové priestory na Furdekovej ulici, nás rekonštrukcia
a sťahovanie pohltilo v plnej sile. Napriek tejto skutočnosti
a tomu, že sme boli v tomto roku čiastočne výrazne personálne
oslabení, sme počas celého roka dokázali v plnom rozsahu
poskytovať štandardné služby našej cieľovej skupine.
Za uplynulý rok využilo naše programy 260 detí a mladých
ľudí, ktorí sa s nami mohli počas roka stretnúť 131-krát
v klube, a/alebo 115-krát priamo v skateparku a jeho blízkom
okolí. Online, prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailov
a telefónu nás mladí ľudia kontaktovali 163-krát. S deťmi
a mladými ľuďmi sme sa venovali predovšetkým voľnočasovým,
preventívnym a vzdelávacím aktivitám. Veľa času sme trávili
v rozhovoroch a diskusiách na spoločensky aktuálne témy,
či debatami o osobnom živote a o tom, čo mladých ľudí
skutočne zaujíma.
Participatívne aktivity mali v práci s mládežou tiež svoje
miesto. Organizovali sme preteky v skateparku, maľovania
a upratovanie okolia.
Podarilo sa nám opäť zorganizovať komunitné podujatie
PIK-NIK, ktoré sa už po tretíkrát odohrávalo pred priestormi
nového klubu na Furdekovej ulici a súčasťou PIK-NIK-u bolo
predstavenie nových, už zrekonštruovaných a zariadených
priestorov pripravených na otvorenie a užívanie. Vďaka
tejto komunitnej akcii sme mohli intenzívnejšie komunikovať
s ľuďmi z miestnej komunity, oboznamovať ich s našou víziou,
činnosťou a aktivitami.
Venovali sme sa intenzívne rekonštrukcii našich nových
priestoroch pre klub a kanceláriu. Pri rekonštrucii,
dokončovacích prácach a sťahovaní nám pomáhali dobrovoľníci
KASPIAN-u, ale aj dobrovoľníci z firiem a z lokálnej
komunity.
O chod organizácie sa v roku 2016 staralo počas roka spolu
postupne 7 pracovníkov a naše poslanie, aktivity a všetko,
čo s nimi súvisí pomohlo napĺňať aj 43 skvelých
individuálnych a niekoľko skupín firemných dobrovoľníkov.
Ďakujeme! Tento náročný rok by sme bez vás nezvládli.

2009 - 2010

1997 - 1998

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 do petržalských priestorov Univerzity
Komenského v Bratislave, kde vznikol klub
KASPIAN.

1999 - 2000

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.

2005 - 2006

Vydali sme prvú
publikáciu 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.

2001 - 2002

Začala sa spolupráca s českým nízk
oprahovým
programom PVC Blansko. KASPIAN sa
identifikoval s princípmi a metodikou nízk
oprahových
programov pre deti a mládež. Vytv
oril
a posilnil sa tím pracovníkov.

2003 - 2004

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

2007 - 2008

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

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. Zorganizovali 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.

prvej Medzinárodnej
konferencie
nízkoprahových
programov pre deti
a mládež v Bratislave.
Spoluzakladali
sme Asociáciu nízkoprahových programov pre deti a mládež
(ANPDM). Stali sme sa
súčasťou strategických
pracovných skupín na
MŠVVaŠ SR.

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.

2014 - 2017

2014 - 2015

Náš tím prešiel výraznými personálnymi zmenami.
Dlhoročných pracovníkov v klube nahradili
nováčikovia, ktorí sa odvážne chopili nových
výziev. Absolvovali sme strategické plánovanie
a sformulovali nové poslanie, víziu a hodnoty.
Posilnili sme oblasť dobrovoľníctva a získali
akreditáciu na vydávanie potvrdení D-zručnosti
pre zamestnanie. Boli sme nominovaní na cenu
Nadácie Orange v kategórií vzdelávanie. Dokončili sme program evidencie služieb PES, poskytli
sme ho na testovanie trom organizáciám a začali
sme ho aktívne používať v našim službách.
Získali sme zdroje na realizáciu rekonštrukcie
a nadviazali nové partnerstvá. Začali sme
rekonštruovať nový objekt na Furdekovej ulici.

2016

Začiatkom roka 2016 náš tím prešiel výraznými
personálnymi zmenami. Dve dlhoročné pracovníčky
odišli na materskú dovolenku a ďalší stabilný
pracovník zmenil prácu po 10 rokoch práce
v KASPIAN-e. Do tímu sa zaradili viacerí noví
pracovníci do oboch hlavných programov – do klubovej
práce aj do práce v teréne. Súčasne to bol rok, keď
sme dokončili rekonštrukciu nových priestorov
klubu a na jeseň sme klub presťahovali. Koncom roka
sme začali užívať priestory, ktoré sú dvakrát väčšie
ako predchádzajúce, poskytujú nám viac priestoru pre
deti, väčšie skladové priestory, novú poradenskú
miestnosť a kvalitné sociálne zariadenia. Okrem toho
sa nachádzajú v samostatnej budove v areáli detského
a hokejbalového ihriska, len do 10 minút chôdze od
našej pôvodnej adresy. Zároveň sme spustili projekt
online hry OKO (www.objavkompetencieonline.sk),
ktorý propaguje dobrovoľníctvo a význam práce
s mládežou, nadviazali spoluprácu s expertnými
dobrovoľníkmi a nadväzovali nové partnerstvá počas
zahraničných vzdelávaní a stáží.

O ČO
NÁM IDE
VÍZIA Chceme, aby sa všetky deti a mladí ľudia zdravo
vyvíjali v bezpečnom prostredí s podporou ich komunity a aby
rozumeli, že nesú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.
POSLANIE KASPIAN zlepšuje životy detí a mladých cez ľahko
dostupné programy. Pomáhame pomocou sociálnej práce, voľnočasových
a preventívnych aktivít ako aj vzdelávaním.
HODNOTY Sme profesionálni aj transparentní, no v prvom rade si
zachovávame ľudský prístup. Rešpektujeme jedinečnosť každého
človeka. Aj keď možno nesúhlasíme s rozhodnutiami ľudí, ktorým
sa venujeme, akceptujeme ich. Reagujeme na ich aktuálnu situáciu
a potreby. Sme flexibilní pri poskytovaní pomoci, no stabilní
v hodnotách, ktorými sa riadime. Je pre nás nanajvýš dôležité
zachovať bezpečie a dôveru detí a mladých.
Tvoríme tím, ktorý prichádza s novými riešeniami a nebojí
sa prekážok. Najpodstatnejšie je však nevytvárať prekážky
pri poskytovaní služieb deťom a mladým ľuďom.
				CIELE
1. Naším cieľom je, aby sa deti aa mladí ľudia navštevujúci
programy KASPIAN-u stali samostatnými, boli schopní zvládnuť
a riešiť náročné situácie a svoj voľný čas trávili zmysluplne.
2. Usilujeme sa o zvyšovanie povedomia o nízkoprahových
programocha vzdelávame ľudí, ktorých zaujíma práca s deťmi
a mladými ľuďmi a chcú v tejto oblasti rásť.

TO
SME
MY
Mgr. Marína Bartoňová
pracovala s deťmi a mládež
ou v klube a venovala sa
administratíve projektov a fun
draisingu. Do KASPIAN-u
sa vrátila po desiatich rokoch
z rodičovskej dovolenky.
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Aupark no i reštauráciu, ktorú si klienti určili za miesto
stretávania sa hlavne počas nepriaznivéh o počasia.
					
Nakoľko prešiel tím
terénnych sociálnych pracovníkov počas roka viacerými zmenami, nosnou časťou práce bolo budovanie vzájomnej dôvery, následná podpora a pomoc pri
riešení záťažových či zložitých situáciách. Deti
a mladých ľudí v skupinových i v individuálnych
rozhovoroch najviac zaujímali témy ako alkohol,
drogy, rodinné a partnerské vzťahy, riešenie osobných problémov, školské povinnosti, no i aktuálne
spoločenské témy. Leto vytvorilo optimálne podmienky pre vytvorenie nových kamarátstiev, vzťahov
a kontaktov.
V postavení prevádzkovateľa skateparku sme spolu
s deťmi boli aktívnymi realizátormi pravidelných
upratovacích prác, maľovania a opravy prekážok či
montáže lavičky v areály skateparku. Hlavným participatívnym projektom sa stala i tento rok súťaž
kolobežkárov – Scoot Jam. Tento ročník súťaže bol
vďaka vysokému počtu aktívnych organizátorov
z radov kolobežkárov prvýkrát určený aj pre
jazdcov v štýle “street”. Vysoká účasť zaregistrovaných súťažiacich a bohatý program tak vytvoril
výborný predpoklad pre pokračovania a rozšírenie
tohto podujatia do budúcna.
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VZDELÁVANIE
V roku 2016 sme sa venovali vzdelávaniu študentov,
mladých ľudí, dobrovoľníkov a seba samých 432 hodín.
tomto roku nastala postupne najvýraznejšia
obmena tímu počas celej existencie KASPIAN-u.
V priebehu roka sa vymenili a doplnili
pracovníci až na 4 z 5 pracovných pozícií.
Aby sme čo najrýchlejšie dokázali poskytovať služby
našim klientom v kvalite, na akú sme my aj oni boli
zvyknutí a aby sme dokázali vytvoriť funkčný tím,
museli sme veľa energie a času investovať do vzdelávani
a nášho tímu ako celku a aj do vzdelávania jednotlivcov. V tomto období sme sa preto prirodzene menej
orientovali na vzdelávanie ľudí mimo vlastnej
organizácie.
Absolvovali sme vzdelávania
v oblasti využívania sieťových
médií a internetu v neziskovom
sektore, rozvoju dobrovoľníckej
práce, fundraisingu a písaniu
projektov, práci s predsudkami,
ale aj využívaniu grafickej
facilitácie v komunikácii
s klientmi, v tíme alebo pri
vzdelávaní. Venovali sme sa aj
práci s extrémizmom - okrem
iného sme zorganizovali seminár
s Tomom Olsenom - bývalým
členom extrémistickej skupiny,
ktorý sa tejto téme v kontexte
prevencie intenzívne venuje
v Nórsku.
Pre tím pracovníkov a dobrovoľníkov sme zorganizovali jarné
víkendové vzdelávanie spojené
s volnočasovými aktivitami na
budovanie tímu
a supervízie.

Celý nový tím sme mohli
absolvovať aj prvú z troch
plánovaných stáží - v o.p.s.
JAHODA, ktoré má rozvinutú
prácu v nízkoprahových
kluboch a teréne v Prahe.
Táto stáž nám pomohla
nadviazať nové partnerstvá
a v mnohom nás profesne
inšpirovala.
Zároveň sme vytvorili online
hru OKO (www.objavkompetencieonline.sk), ktorá si dáva za
cieľ propagovať význam
dobrovoľníctva, práce
s mládežou a kompetencie,
ktoré ľudia pri dobrovoľníčení
s mládežou nadobúdajú. Určite
si ju zahrajte.

Dlhoročná zásluha na
(nie len) vzdelávaní
mladých ľudí počas terénnej
sociálnej práce bola uznaná
našej Zuzke, ktorá sa stala
Osobnosťou Petržalky za rok
2016 :).

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Klub KASPIAN sa do konca októbra 2016
nachádzal v nebytových priestoroch
panelového domu na Ambroseho 15.
Od novembra je umiestnený v nových
novozrekonštruovaných priestoroch
samostatnej budovy v areáli detského
ihriska a hokejbalového ihriska
na Furdekovej 6/a.
Počas celého roku bol otvorený trikrát týždenne po 4 hodiny.
Naše služby mali možnosť využiť deti a mladí ľudia 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,
Xbox, v lete aj rôzne outdoorové športy. V rámci tvorivých
dielní si mohli deti niečo pekné vyrobiť, populárne bola
najmä výroba odznakov, náramkov či maľovanie na sklo.
Intenzívne sme sa venovali aj doučovaniu a príprave do školy.
Anglický a nemecký jazyk si deti mohli precvičiť pri
komunikácii so zahraničnými dobrovoľníkmi. Zorganizovali
sme aj viaceré tematické akcie – premietanie hokejových
zápasov, Deň detí, Halloweensku a Mikulášsku párty.
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 individuálnych aj
skupinových debatách venovali témam ako experimentovanie
s návykovými látkami, hranie počítačových hier, sexuálny
život, vandalizmus a krádeže.

Klubový Mikuláš

stále je čo robiť

pohodička

športujeme

správna dvojka

úsmev

halloween v klube

na na na na, na na na na batmaaan
na na na na, na na na na batmaaan

Dobrovoľníci 2016 08 Naše mesto

Laco Lukáč, Michal Domček, Oskar Lehotský, Micha
l Milata, Anton Zsiros, Martina Menichová, Katka Poniš
tová,
Adriana Sídiková, Jarka Zsirosová, Veronika Miško
vičová,
Jarmila Ostrovská, Dušan Mičúch, Thorben Schutz,
Juraj
Gašperík, Veronika Žilková, Gaia Porporato, Filip
Gontko, Nikola Repiská, Fedor Matúš, Danka Hladíková,
Michal
Berta, Petra Rajtóková, Patrícia Hricová, Ján Šmard
a, Andrea Juhásová, Eirini Sidiropoulou, Agnese, Tabea
, Jiří
Hradecký, Daniel Pollák, Luka Vethake, Jana Villa
nueva,
Karolína Distlerová, Peter Kuruc, Viliam Litavec,
Eva
Vašková, Martin Simon, Georgia.

Priamu prácu s klientmi podporili aj firma Kinstellar a zahraniční dobrovoľníci
z Talianska, Nemecka a Grécka. S rekonštrukciou priestorov, údržbou prekážok v skateparku
a so sťahovaním nám pomáhali dobrovoľníci z firiem počas projektu Naše mesto a tímy
dobrovoľníkov zo spoločností Heineken, Yanfeng, Tesco a Slovenskej sporiteľne.

Dobrovoľníci sú súčasťou nášho tímu a tvoria príbeh KASPIAN-u. Svoj čas venujú deťom
a mladým ľuďom v klube, pri voľnočasových, vzdelávacích a preventívnych aktivitách. Ich
podporu však pravidelne cítime aj pri organizovaní podujatí akými sú PIK-NIK, predaji
našich výrobkov na trhoch, riešení technických problémov, administratíve, tvorbe propagačných materiálov či sprostredkovaní dôležitých kontaktov.
V roku 2016 nám navyše mimoriadne pomáhali počas rekonštrukčných prác v priestoroch
budúceho klubu a kancelárie, pri dokončovacích prácach a sťahovaní. Poskytovali zdarma
stavebný dozor, vynášali stavebný odpad, zametali, navrhovali zariadenie a farby,
natierali, montovali dvere, umývali priestory a okná.

Za vznikom KASPIAN-u stoja dobrovoľníci, ktorí sú stále významnou súčasťou našej činnosti.
V roku 2016 nám zo svojho voľného času venovali 1440 hodín.

DOBROVOĽNÍCTVO

KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU
Komunikácia s verejnosťou a priaznivcami KASPIAN-u v roku 2016 prebiehala najmä
cez internet. Intenzívne sme komunikovali
s verejnosťou aj s našou cieľovou
skupinou prostredníctvom našej facebook stránky, ktorá prekročila v roku 2016
hranicu 1700 fanúšikov.
Okrem Facebook-u
www.facebook.com/kaspian.sk a webovej
stránky www.kaspian.sk sme vypublikovali 11 blogov, ktoré môžete sledovať na
stránke blog.kaspian.sk. Týkali sa najmä
našich personálnych zmien, projektov
a vzdelávania.
Rozposlali sme 4 newslettre, známe ako
Informačník z KASPIAN-u. Prevádzkovali
sme naďalej aj stránku konferencie pre
pracovníkov s deťmi a mládežou MY STREET
- www.mystreet.sk a stránku komunitného
podujatia PIK-NIK - www.pik-nik.sk.
Komunitné podujatie PIK-NIK sme tento rok
organizovali už šiesty krát, z toho už
tretí krát pri priestoroch nášho nového
klubu a sídla. Tento rok sme PIK-NIK

spojili s predstavovaním nových
priestorov miestnej komunite.
Zoznamovali sme sa s ľuďmi z miestneho
sídliska, nadväzovali kontakty,
prezentovali svoju činnosť, ale
predovšetkým sme strávili príjemný čas
s mladými a dospelými ľuďmi z okolia.
Počas roka sme sa zúčastnili niekoľkých
trhov, na ktorých sme ponúkali naše
výrobky: Veľkonočných trhov Slovenskej
sporiteľne a vianočných trhov Slovenského
vodohospodárskeho podniku.
Našu činnosť sme komunikovali prostredníctvom článkov v Petržalských novinách
a na webe www.petrzalka.sk a
www.petrzalcan.sk. Televízia TA3 o nás
opäť v rámci relácie Cesta do života
natočila krátke video, kde prezentujeme
našu činnosť, ale aj aktuálne dokončenú
rekonštrukciu.
Na pozvanie Bratislavského
dobrovoľníckeho centra sme sa zúčastnili
Trhu dobrovoľníctva, kde sme
s verejnosťou hovorili o tom, ako nás
dobrovoľníctvo obohacuje a posúva ďalej.

FINANČNÁ SPRÁVA

Nadácia Tatrabanka
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Nadačné zdroje

3 000

Štátne zdroje

21 000

Nadačné zdroje

4 311,47

Nadačné zdroje

300

Nadačné zdroje

35 740,34

Asignácia 2 %

Individuálne darcovstvo

427, 60

Individuálne
darcovstvo

Vzdelávanie

4104,54

Vlastné zdroje

Ministerstvo vnútra SR
Nadácia Socia
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Wolkswagen
Asignácia 2 %
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vecí a rodiny SR
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Nadácia Pontis
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Hlavné mesto Bratislava
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Nadácia pre deti Slovenska

,4
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Na
d
z
dr ač
43
n
o
69
je é
6

3000

€

Nadácia Slovenskej sporiteľne

0

Štátne zdroje

,4

33 050
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Bratislavský samosprávny kraj

Š
zd tát
ro ne
18
je
4

Príjmy organizácie

Výdavky organizácie
Mzdy a odvody
Kancelárske a hygienické
potreby

47 767,24 €
927, 04 €

Komunikačné náklady

255, 64 €

Réžijné náklady, údržba

8 698,74 €

Rekonštrukcia
a zariadenie klubu
Materiál
Technika, softvérové
a webové výdavky
Služby
Vzdelávanie
Poštovné, bankové
a úradné poplatky
SPOLU

44 999, 07 €
1 228,46 €
12 510,29 €
4 704,90 €
3 491 €
604, 43 €
125 186,81 €

POMÁHAM TEDA

SOM

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Názov: KASPIAN
Sídlo a poštová adresa: Furdekova 6/A, 851 03
Bratislava 5, Slovenská republika
Telefón: 0910 971 887 / 0910 659 127
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: 13
Zakladatelia: Mgr. Martin Simon,
Mgr. Zuzana Milatová, Mgr. Tomáš Kováč

POĎAKOVANIE
Všetkým, ktorí sa v roku 2016 podieľali
na napĺňaní našej vízie, pomáhali nám s naším
poslaním, či už dobrovoľnícky, svojim vlastným
časom, skúsenosťami, radou, alebo finančne chceme
povedať obrovské ĎAKUJEME. Aj vy tvoríte KASPIAN
a ste súčasťou jeho 19-ročného života. Budeme
radi, keď budete jeho súčasťou aj naďalej
a čo najdlhšie.

