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VÝROČNÁ SPRÁVA 2018
1.ÚVOD
V roku 2018 sme sa po sťahovaní koncom roka 2016 a budovaní nového tímu stabilizovali, rozšírili
sme ponuku služieb, a tak sme sa mohli intenzívnejšie venovať priamej práci s neorganizovanými
deťmi a mládežou. Oproti predchádzajúcim rokom výrazne narástol počet dní a hodín, kedy sme boli v
kontakte s deťmi a mládežou a súčasne výrazne narástol ich počet. Naše programy využilo 514detí a
mladých ľudí, ktorí sa s nami mohli počas roka stretnúť 191 dní v klube, a 149priamo v skateparku a
jeho blízkom okolí. 38 klientov využíva obe služby. S deťmi a mladými ľuďmi sme pracovali celý rok,
mimo sviatkov. Deťom a mladým ľuďom smeponúkali predovšetkým voľnočasové, preventívne,
vzdelávacie aktivity a samozrejme bezpečný priestor. Veľa času sme trávili v rozhovoroch a
diskusiách na témy ako je rizikové správanie v rôznych oblastiach, radikalizácia, bitky, problémy vo
vzťahoch, v škole a o iných témach, ktoré mladých ľudí skutočne zaujímajú.
V práci s mládežou sme využívali aj participatívne aktivity. V roku 2018 sme organizovali športové
turnaje a preteky v klube aj v skateparku, graffiti jamy, nechýbalo maľovanie prekážok a upratovanie
okolia.
V tomto období sme viac aktivít cielene zamerali na miestnu komunitu, aby sme podporili komunitný
život v našom susedstve, a súčasne zlepšili nazeranie ľudí z nášho blízkeho okolia na
neorganizované deti a mládež s nedostatkom príležitostí. Tí nie sú zvyčajne, vzhľadom na svoje
správanie, v komunite vítaní.
O chod organizácie sa v roku 2018 staralo spolu 7 pracovníkov a naše poslanie, aktivity a všetko, čo s
nimi súvisí pomohlo napĺňať aj 31 skvelých individuálnych dobrovoľníkov a tri skupiny firemných
dobrovoľníkov. Ďakujeme!

2.HISTÓRIA
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 Ambróseho 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 - 2002
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
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.
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.

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
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.
2009 - 2010
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.
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 - 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
Koncom roka 2015 a 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 kubovej práce aj do práce v teréne. Súčasne to bol rok, keď sme dokončili rekonštrukciu nových
priestorov klubu a na jeseň sme klub presťahovali a nové sídlo organizácie s klubom sme slávnostne
otvorili.
2017
V plnom rozsahu sme realizovali našu klubovú činnosť v novom sídle našej organizácie na Furdekovej
ulici. Tím bol po dlhšom období, ktoré charakterizovali personálne zmeny, zastabilizovaný, ale aj tak
ho v polovici roka plánovane opustila jedna z dlhodobých pracovníčok a jej pozíciu v priamej práci
zastal nový kolega. Bola nám schválená dotácia z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na dlhodobú podporu priamej
práce v klube a teréne (roky 2018 – 2021). Oslávili sme 20 rokov našej činnosti a v duchu osláv sa
niesla väčšina roku 2017.
2018
V plnom rozsahu sme realizovali našu klubovú činnosť aj činnosť v teréne, pričom sme obe služby
rozšírili. Počas roka sa zvýšil počet zamestnancov na sedem ( z toho dvaja na polovičný úväzok)
a jedna kolegyňa odišla na materskú dovolenku. Od januára sme začali čerpať dotáciu z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje na dlhodobú podporu priamej práce v klube a teréne (roky 2018 – 2021). Vypracovali sme ďalší
level online hry OKO, tento raz zameraný na tému Ako komunikovať s deťmi v rôznom veku

o alkohole. V tomto roku sa nám podarilo v skateparku, ktorý máme v prenájme realizovať nákladnú
rekonštrukciu U-rampy a doplniť aj niektoré nové jazdné prvky.

3. O ČO NÁM IDE –poslanie, vízia, ciele
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 a 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 programoch a vzdelávame ľudí, ktorých
zaujíma práca s deťmi a mladými ľuďmi a chcú v tejto oblasti rásť.

4. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Popis činnosti
Klub KASPIAN je od novembra 2016 je umiestnený v nových novozrekonštruovaných priestoroch
samostatnej budovy v areáli detského a hokejbalového ihriska na Furdekovej 6/A. Počas celého roku
bol otvorený šyrikrát týždenne po 4 hodiny. Naše služby malo možnosť využiť deti a mladí vo veku od
7 do 23 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,parkourové skákanie na
doskokové matrace, stolný tenis, lezecká stena, spoločenské hry, X-Box, v lete aj rôzne
outdoorové športy. V rámci tvorivých dielní si mohli deti niečo pekné vyrobiť.
Ponúkali sme aj doučovanie, ktoré bolo ale využívané veľmi sporadicky, napriek zlému
prospechu niektorých klientov na konci školského roka.
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 (alkohol, cigarety, elektronické cigarety,
marihuana ), sexuálny život, agresivita a bitky, vandalizmus a krádeže.
Zorganizovali sme aj viaceré tematické akcie – Deň detí, 2 graffiti jamy na legálnu stenu
v tesnej blízkosti našej budovy, Halloweensku a Mikulášsku párty.

Informácie v číslach
Dni klubu
Akcie (turnaje, súťaže, výlety)
Deti a mládež v klube

199
5
374

ň

5. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Popis činnosti
Činnosti terénnej sociálnej práce sa sústredili hlavne do petržalského skateparku a jeho okolia.
Navštevovali sme aj miestnu bikrosovú dráhu a Ovsištské námestie, reštaurácie a podniky kde sa
stretáva mládež, skatepark pod mostom Apollo a školské ihriská. Služby boli určené deťom a mladým
ľuďom vo veku 10 až 23 rokov.
Počas zimy sme sa venovali mapovaniu priestorov v obchodných centrách, čím sme načerpali
inšpiráciu do budúcnosti pre prípadnú spoluprácu. Hlavnú časť práce predstavoval kontakt s mladými
ľuďmi, budovanie vzájomnej dôvery, následná podpora a pomoc pri riešení rôznych situácií. V
rozhovoroch dominovali témy ako vzájomné konflikty, organizované bitky, ozbrojovanie a radikalizácia,
alkohol, problémy začleniť sa, ale aj téma sexu a ochrany, vzťahov v rodine. Venovali sme sa taktiež
rôznym aktuálnym spoločenským témam. V lete sme v skateparku privítali aj jazdcov z iných krajov
Slovenska a zahraničia, čo dalo príležitosť vzniku nových kontaktov a aj priateľstiev.
Participatívne aktivity tvorili výraznú časť našej činnosti. Spolu s mládežou navštevujúcou miestny
skatepark sme:








so zástupcami jednotlivých komunít jazdcov spoločne vytvorili vizualizáciu miestneho
skateparku, realizovali prieskum potrieb jazdcov a návštevníkov pre jeho revitalizáciu
a rekonštrukciu, ktorú sme už čiastočne v roku 2018 aj vďaka rôznym projektom mohli
realizovať
so zástupcami komunity jazdcov napísali žiadosť o poskytnutie finančného grantu a úspešne
realizovali nákladnú rekonštrukciu u-rampy,
obrúsili a namaľovali počasím testované jazdecké prekážky,
upratovali opakovane skatepark a jeho okolie,
zorganizovali 6. ročník pretekov kolobežkárov Scoot Jam, ktorej sa zúčastnilo 39 jazdcov,
pomohli zorganizovať pilotný ročník súťaže pre cyklistov Better Sport Life Jam.

Informácie v číslach
Dni v teréne

149

Participatívne aktivity

6

Deti a mládež v teréne

178

6. VZDELÁVANIE
V roku 2018 sme sa venovali vzdelávaniu študentov, mladých ľudí, dobrovoľníkov a seba samých
173hodín.
Tím prešiel za posledný rok výraznou transformáciou, preto sme rok 2018 zamerali na dovzdelanie
pracovníkov v oblasti metodiky práce s cieľovou skupinou aj v oblasti riadenia a rozvoja organizácie.
Absolvovali sme celotímové vzdelávanie v témach Práca s deťmi v online priestore, Syndróm CAN,
Projektívne metódy pri práci s deťmi a Motivačné rozhovory (2 dni). Jednotlivci sa vzdelávali

v oblastiach, ktoré spadajú do ich náplne práce ako je Instagram, Ochrana osobných údajov podľa
nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z., Motivácia dobrovoľníkov, Rozvoj soft skills u mladých,
Prevencia sociálno - patologických javov, Facilitácia. Terénny pracovník Michal sa zúčastnil
vzdelávaniaYouth work against violent radicalisation (Nórsko). Dvaja pracovníci sa zúčastnili 4
viacdňových stretnutí názvom Kompetence ke kontaktní práce (ČR).
Počas roka sme umožnili 7študentkám absolvovať prax a zabezpečili sme supervidovanie ich praxí
formou intervízií a externých supervízií.

Informácie v číslach
Vzdelávali nás
Aktivity vzdelávania priamo využilo
Poskytovali sme odbornú prax

173 hodín
16 ľudí
309 hodín

7. DOBROVOĽNÍCTVO
Za vznikom KASPIAN-u stoja dobrovoľníci, ktorí sú stále významnou súčasťou našej činnosti. V roku
2018 nám zo svojho voľného času venovali 1307,8 hodín.
Dobrovoľníci sú súčasťou nášho tímu a tvoria príbeh KASPIAN-u. Svoj čas venujú deťom a mladým
ľuďom v klube, pri voľnočasových, vzdelávacích a preventívynch aktivitách. Ich podporu však
pravidelne cítime aj pri organizovaní podujatí akými sú komunitná akcia PIK-NIK, pri technickej správe
IT, starostlivosti o budovu, príprave akcií, administratíve, prekladoch z/do cudzích jazykov,
marketingu, tvorbe propagačných materiálov či sprostredkovaní dôležitých kontaktov.
Našu činnosť podporili aj zahraniční dobrovoľníci z Grécka, Talianska, Francúzka a Ruskaa firemných
dobrovoľníkov zo spoločnosti Dell, Lidl a AT&T.
Tento rok sme mohli poskytnúť skupinovú aj individuálnu supervíziu slovenským aj zahraničným
dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pravidelne v priamej práci s deťmi a mladými ľuďmi.
Naši dobrovoľníci v roku 2018 – Jarka Zsírosová, Michal Domček, p. Zsiros, Adriana Sídliková, Dušan
Mičúch, Viliam Litavec, Hana Hudák, Jana Urgeová, Gabika Gulyášová, Katerina Spyridou, Lucia
Piliarová, Jozef Babuliak, Nassia Papagewrgiou, Claudia Hlaváčková, Natalia Kolobova, Tomáš
Kapičák, Jakub Szabó, Peter Holán, Dávid Šerfózö, Drahomíra Lengyelová, Michaela Masáryková,
Riccardo Peiretti, Marine Vionnet, Denisa Ulianková, Andrea Strouhalová,.

Informácie v číslach
Práca s deťmi a mládežou
Technická podpora, starostlivosť o budovu
Príprava a realizácia akcií
Počet odrobených dobrovoľníckych hodín

12 ľudí
2 ľudia
12 ľudí
1307,8 hodín

8. PRÁCA S KOMUNITOU
Od presťahovania sídla našej organizácie v roku 2016 sme sa začali našimi aktivitami cielene
zameriavať aj na miestnu komunitu, v ktorej priamom kontakte sme sa ocitli. V roku 2018, po období
zastabilizovania organizácie, tímu, sme realizovali viac aktivít, ktoré neboli primárne zameraná na
našu pôvodnú cieľovú skupinu, ale na širšiu komunitu. Cieľom bolo podporiť komunitný život v tejto
oblasti a zlepšiť nazeranie širšej verejnosti na cieľovú skupinu s ktorou celoročne pracujeme. Tá
vzhľadom na svoje správanie nie je často vnímaná v komunite ako vítaná. Pre širšiu komunitu sme
v roku 2018 realizovali tieto aktivity:













Bazárik bez peňazí
Pilotný jarný výmenný bazárik bol určený všetkým, ktorí chceli niekomu podarovať sezónne
detské oblečenie a športové potreby, ktoré už nepotrebovali, alebo naopak, radi si niečo
z darovaných vecičiek vybrali pre svoje deti. Ušetrili tak nielen peniaze, ale mali možnosť
zrecyklovať ešte vždy krásne veci a nezaťažovať svet zbytočnou výrobou a odpadom.
Prečítané leto
Všetky letné dni bez dažďa mali rodičia a ich deti, ktoré navštevujú detské ihrisko, v ktorom
areáli sídlime a pôsobíme, krásne detské knižky a podporné materiály na čítanie na stolíkoch
pri lavičkách, ktoré sme získali vďaka projektu kníhkupectva Martinus.
Letné kino
V roku 2018 sme spustili projekt letného rodinného kina v našom areály. Počas štyroch
augustových štvrtkov sme vo večerných hodinách premietali film zameraný na detského
diváka alebo rodinu. Návštevníci mali možnosť počas teplých letných večerov pozrieť si na
našom ihrisku film na veľkom plátne, pričom využili príjemné sedačky, alebo tulivaky.
Komunitné podujatie PIK-NIK sme tento rok organizovali už siedmy krát. Posledná
septembrová sobota patrila malým deťom, tínedžerom, rodičom, rodičom, starým rodičom zo
susedstva.Mali sme tak možnosť zažiť s nimi príjemné jesenné popoludnie. V programe boli
športové aktivity, bublinový workshop, kreatívny workshop, detské divadlo, prednáška detskej
zubárky, koncert mladej kapely a množstva zaujímavých atrakcií.Program bol vystavaný bez
veľkých hviezd, ale akcia aj tak pritiahla asi 150 návštevníkov, z ktorých väčšina napriek
chladnúcemu počasiu zostala až do skorého večera, kedy sme program ukončili spoločnou
detskou bubnovačkou a svetelnou šou. Návštevníci sa mohli občerstviť pri výborných
koláčoch, nealkonápojoch, káve, čaji, teplej čokoláde.
Detskú herničku KASPIANček, určenú pre deti do 7 rokov a ich matky, otcov, alebo starých
rodičov sme dali do prevádzky v októbri 2018. Hernička bola k dispozícii raz do týždňa
doobeda na 3 hodiny, postupne sme ju vybavili mäkkými podložkami a hračkami, aby tu
príjemným spôsobom mohli stráviť spolu so svojimi rodičmi čas, najmä počas chladných dní.
Výroba adventných vencov
Pred prvou adventnou nedeľou sme zorganizovali komunitné vencovanie v našich priestoroch.
K dispozícii bolo veľa krásneho kreatívneho materiálu, príjemná adventná atmosféra
a výsledkom množstvo rôznych adventných vencov.

9. KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU


V roku 2018 sme intenzívne komunikovali s verejnosťou aj s našou cieľovou skupinou
prostredníctvom našej facebookovej stránky https://www.facebook.com/kaspian.sk/, ktorá
v tomto roku prekročila hranicu 2 149 fanúšikov.



Vypublikovali sme6 blogov, ktoré môžete sledovať na stránke blog.kaspian.sk. Týkali sa
najmä našich personálnych zmien a rekonštrukcie skateparku na Námesti republiky.



Rozposlali sme 4 newslettere, známych 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.



V súvislosti s komunitnými akciami sme uverejnili 1 článok v online Petržalských novinách.



Na pozvanie Bratislavského dobrovoľníckeho centra sme sa zúčastnili Trhu dobrovoľníctva,
kde sme s verejnosťou hovorili o tom, ako nás dobrovoľníctvo obohacuje a posúva ďalej.



Koncom roka sme realizovali kampaň #Giving Tuesday, ktorá bola zameraná na rekonštrukci
strechy. Vďaka podpore jednorazových darcov sa nám podarilo vyzbierať 785 €.

9. NÁŠ TÍM
Mgr. Zuzana Milatová
Do júna 2017 štatutárna zástupkyňa, od júna garantka výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
a kurately detí a mladistvých (prevzala po Tomášovi Kováčovi). V súčasnej dobe je na rodičovskej
dovolenke.
Mgr. Martina Polláková
Terénna sociálna pracovníčka, hospodárenie organizácie, tvorba finančných správ, fundraising, do
júna 2018 štatutárna zástupkyňa, od augusta 2018 na materskej dovolenke.
Mgr. Soňa Hacajová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, administratíva, štatutárna zástupkyňa.
Mgr. Marína Bartoňová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, administratíva, štatutárna zástupkyňa.
Mgr. Radka Hrnčiarová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, administratíva, fundraising, práca s dobrovoľníkmi, online
komunikácia.
Mgr. Michal Berta
Terénny sociálny pracovník, fundraising, správa budovy a skateparku.
Mgr. Tomáš Peštuka
Pracovník v klube.
Mgr. Klaudia Hrbatá
Od júna 2018 terénna sociálna pracovníčka, hospodárenie organizácie, tvorba finančných správ.
(po Mgr. Martine Pollákovej).
Mgr. Silvia Ilavská
Od novembra
2018 terénna sociálna pracovníčka, administratívna posila, fundraising.

10. FINANČNÁ SPRÁVA

FOTOGRAFIE

Obr. č. 1 Jazdci v skateparku

Obr. č. 2 Hranie spoločenskej hry s deťmi v nízkoprahovom klube

Obr. č. 3 Vzdelávanie tímu na tému Motivačné rozhovory

Obr. č. 4 Komunitná akcia PIK-NIK

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Názov: KASPIAN
Sídlo a poštová adresa: Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava 5, Slovenská republika
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

POĎAKOVANIE
Všetkým, ktorí sa v roku 2018 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 21-ročného života. Budeme radi,
keď budete jeho súčasťou aj naďalej a čo najdlhšie.

