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Na začiatok trošku 
matematiky: 

2012 - 1997 = ? :) 

Áno, presne tak, KASPIAN oslávil 
pätnásť rokov. V rámci osláv sme 
pripravili sériu videí so známymi 
osobnosťami (pýtali sme sa na ich 
detstvo) a PIK-NIK, podujatie pre 
Petržalčanov. Tí si prvý septembrový 
deň užili zaujímavé atrakcie, zábavné 
predstavenia, súťaže, výstavu fotiek 
a exhibíciu graffiti. V tom bola 
dvetisícdvanástka úplne iná.

aj apel mladých na zastrešenie 
skateparku, resp. na priestor, kde by 
dokázali športovať aj pri zlom počasí.

Preventívne materiály
V roku 2012 sme vydali dva letáky s 

informáciami, ktoré sa snažíme priblížiť 
deťom. “Mám problém” je názov 
komixu, ktorý hovorí o možnosti získať 
podporu a pomoc pri riešení rôznych 
náročných situácií. Materiál sme 
vydali so súhlasom Českej asociácie 
streetwork. Leták “Pomóc škola”, je 
obnovený materiál, ktorým sa snažíme 
predísť „blicovaniu“ a upozorniť deti  
na jeho možné dôsledky. 

O našej práci hovoríme 
s ľuďmi na rôznych 
podujatiach

V rámci šírenia myšlienky 
nízkoprahu a tiež zabezpečenia 
samofinancovania, ktoré je pre 
naše programy nevyhnutné, ste nás 
mohli stretnúť na akciách ako boli 
Bratislava pre všetkých, Radničkine 
trhy, Vianočné trhy a vianočné trhy v 
Slovenskej sporiteľni. V stánku sme 
rozprávali o našej činnosti a ponúkali 
milé drobnosti na skrášlenie alebo 

Zameraní na potreby 
mladých

V tomto roku sme pre detí a 
mladých ľudí v KASPIAN-e pripravili 
online dotazník, ktorý sa zameriaval               
na prieskum ich potrieb. Do prieskumu 
sa zapojilo 50 respondentov, čo je 
zhruba desatina klientov, ktorí naše 
služby využívajú.

Z klubu odpovedalo 36% dievčat 
a 64% chlapcov vo veku od 6 do 20 
rokov. Priemerný vek respondenta 
bol 14 rokov. Medzi témy, ktoré deti 
a mladých zaujímali najviac, patrili 
sociálne siete, výber povolania, ale aj 
“ sex pod vplyvom (alkoholu, drog)” 
a miešanie alkoholu s energetickými 
nápojmi. 

Na otázky odpovedalo 28% dievčat 
a 72% chlapcov, ktorí využívajú 
terénne sociálne služby, vo veku 
od 11 do 22 rokov. V tomto prípade 
bol priemerný vek respondenta 17 
rokov.  Medzi témy, ktoré ich zaujímali 
najviac, patrili výber povolania, “ako sa 
dostať z opice”, rozchod s partnerom, 
“sex pod vplyvom ( alkoholu, dorg)” 
a tehotenstvo. Výrazne dominoval 
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zútulnenie domácnosti. O dobrej praxi 
v KASPIAN-e mohli počuť aj členské 
organizácie Asociácie nízkoprahových 
programov pre deti a mládež                  
a študenti denného štúdia.

Deťom a mladým 
ponúkame akreditované 
služby

Významným úspechom bolo aj  
predĺženie akreditácie na prácu s 
deťmi a mládežou od Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
na ďalších 5 rokov. Ceníme si toto 
ohodnotenie a ďalej pracujeme          
na skvalitnení našich služieb v klube aj 
terénnej sociálnej práci.



Ľudia 
v KASPIAN-e
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Bc. Alica Kozmanová 
-  má na starosti priamu prácu v 

klube s deťmi a mládežou a účtovnú 
administratívu.

Bc. Denisa Valachovičová
 - začínala ako dobrovoľníčka 

a okrem priamej práce s deťmi a 
mládežou v klube sa venuje práci s 
dobrovoľníkmi a praktikantmi. 
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Mgr. Zuzana Milatová 
- je štatutárnou zástupkyňou a 

členkou predsedníctva,  pracuje 
ako terénna sociálna pracovníčka. 
KASPIAN  zastupuje v Asociácií 
nízkoprahových programov pre deti a 
mládež a zároveň pri komunikácii so 
samosprávou a verejnou správou.

Mgr. Martin Simon 
- je štatutárnym zástupcom a členom 

predsedníctva, má na starosti oblasť 
vzdelávania, administrovanie webu a 
komunikáciu s firemnými partnermi. 
Venuje sa priamej práci v teréne.

Mgr. Tomáš Kováč 
- je členom predsedníctva. Má na 

starosti spoluprácu s nadáciami a 
fundraising. Venuje sa priamej práci v 
klube.



Identita 
KASPIAN-u
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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.

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.

Cieľová skupina
• neorganizované deti a mládež       

vo veku od 7 do 23 rokov,
• študenti vysokých škôl, pracovníci, 

dobrovoľníci a iní záujemcovia               
o nízkoprahovú problematiku a prácu 
s deťmi a mládežou.

Ciele
1. Naším cieľom je, aby sa deti             

a mladí ľudia v nízkoprahovom klube   
a terénnej sociálnej práci KASPIAN 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 mládežou, hýbu sa v neziskovom 
sektore a chcú v tejto oblasti rásť. 

Hodnoty
1. Vychádzame z kresťanských 

hodnôt.
2. Naše služby sú dostupné       

a primerané.
3. Sme otvorení potrebám 

detí a mladých ľudí a chceme o nich 
hovoriť.

4. Ponúkame možnosti               
a informácie, ale nevytvárame pri tom 
nátlak.

5. Jednotlivca neposudzujeme 
na základe jeho rozhodnutí                     
a správania.

6. Snažíme sa o zodpovedný 
prístup k zdraviu a životnému 
prostrediu.

7. Pomáhame deťom a mladým 
uvedomovať si zodpovednosť za seba 
a svoje správanie.

Štruktúra organizácie
1. Najvyšším orgánom 

združenia je členská schôdza. 
Členmi združenia sú:
Mgr. Zuzana Milatová                         
Mgr. Tomáš Kováč        
Mgr. Martin Simon                        
Mgr. Peter Kolárovský                
Anna Šandorová                        
Viera Kolárovská                        
Mgr. Marína Bartoňová                
Mgr. Peter Kadlečík                 
Bc. Alica Kozmonová                
Bc. Denisa Valachovičová

2. Predstavhenstvo riadi 
činnosť združenia v období medzi 
zasadnutiami členskej schôdze. 
Predstavenstvo tvorí:

Mgr. Zuzana Milatová                         
Mgr. Tomáš Kováč        
Mgr. Martin Simon           
             
3. Revízna komisia 

kontroluje správnosť 
hospodárenia združenia. 
Revízorom združenia je

Mgr. Peter Kulifaj

4. Dozorná rada je 
poradným orgánom združenia. 

Dozornú radu tvoria:
PaedDr. Libor Klenovský
Mgr. Juraj Bobula
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.

Korporátna identita
Spôsob použitia loga, farieb a písma 

organizácie a súbor pravidiel vizuálnej 
komunikácie definuje Aplikačný 
dizajn manuál. Voľne na stiahnutie je                
k dispozícii na stránkach      

www.kaspian.sk .
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História
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1997
 Tím ľudí zareagoval na potreby detí 

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 vznikol 
klub KASPIAN.

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. 
Tím pracovníkov KASPIAN-u sa posilnil.

2003
V spolupráci s Nadáciou mládeže 

Slovenska (Intenda) sme realizovali 
vzdelávanie pre pracovníkov 
nízkoprahových programov 
na Slovensku. 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
Stali sme sa spoluorganizátorom 

prvej Medzinárodnej konferencie 
nízkoprahových programov                
pre deti a mládež v Bratislave. 
Zúčastnili sme na konferencii Českej 
asociácii streetwork (ČAS) v Prahe. 
Oslávili 10 rokov existencie KASPIAN-u. 
31. 12. 2007 vzniklo samostatné 
občianske združenie KASPIAN. Nanovo 
sa definovala štruktúra a stratégia 
organizácie. Vznikli tri pracovné miesta 
na plné úväzky. Zúčastnili sme sa  na 
medzinárodnej konferencii o mobilnej 
práci s mládežou v Stuttgarte. Založili 
Asociáciu nízkoprahových programov 
pre deti a mládež (ANPDM).

2009
Spolupracovali sme s Českou 

asociáciou streetwork (ČAS) v rámci 
európskeho projektu zdieľania dobrej 
praxe v terénnych a nízkoprahových 
kontaktných službách. V priamej 
práci sme využívali sociálne siete.  V 
projekte Nemaľujte čerta na stenu sme 
začali s individuálnym darcovstvom. 
Obnovili sme priestor klubu KASPIAN. 
Akreditovali priamu prácu s deťmi  a 
mládežou na MPSVR SR. Zorganizovali 
sme medzinárodnú súťaž jazdcov 
na bicykloch – Concrete Jungle Jam.         
K trom plným úväzkom sme vytvorili 
dve pracovné miesta na polovičné 
úväzky.

2011
Prešli sme obnovou a rekonštrukciou 

prekážok v skateparku. Vybudovali 
sme novú Minirampu a FunBox, 
renovovali pyramídu a ostatné staršie 
prekážky. Získali sme akreditáciu MŠ 
SR a zrealizovali prvý beh vzdelávania 
pre pracovníkov s mládežou “Abeceda 
nízkoprahových programov pre deti    
a mládež”.

pokr
ač

ujem
e .

..
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Činnosť 
KASPIAN-u
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1 Klub

Klub KASPIAN sa nachádza                 
na pôvodnom mieste v nebytových 
priestoroch panelového domu            
na Ambroseho 15. Počas celého roku 
bol otvorený pre deti a mladých           
vo veku od 7 do 20 rokov.

Deťom a mladým ľuďom ponúkal 
sociálne služby, doučovanie a aktivity 
nad rámec nízkoprahových služieb. 
Počas dospievania sa deti stretávajú       
s rôznymi náročnými situáciami. 
Snažili sme sa vytvoriť podmienky,  v 
ktorých našli pomocnú ruku vždy, keď 

ju potrebovali. Najčastejšie sme riešili  
udržateľnosť kamarátskych vzťahov, 
šikanu, problémy v škole, prípadne 
výber vhodnej brigády. Veľká časť detí 
si sem chodí  oddýchnuť, stretnúť sa    
s kamarátmi alebo zašportovať.

Do klubu pribudla nová sedačka 
a plná knižnica.  Deti mali prístup             
k mládežníckej beletrii, encyklopédiám 
a odpovede na otázky našli aj v 
knižkách určených pre dospievajúcu 
mládež. Koncom zimy tu absolventi 
kurzu Abeceda nízkoprahu, ukončili 
svoje vzdelávanie preventívnym 
programom s názvom “Bezpečné 
užívanie internetu”.

Najväčším hitom v klube sa 
bezkonkurenčne stal kolotoč                  
a pinpongový stôl. Neboli výnimočné 
situácie, keď okolo stola naraz behalo 
aj dvadsaťpäť hráčov. Do ponuky 
sme zaradili aj “tvorivé” stredy. Boli 
venované výtvarným technikám, 
ktoré sme prispôsobovali potrebám 
detí. Počas roka ani nás v klube 
neobišli rôzne tematické akcie ako 
Halloweenska alebo Mikulášska párty.

Preventívne kampane:
› triedenie odpadu,
› bezpečný internet, 
› drogy nie,
› ako sa (ne)trafiť na wc dosku.

Štatistika

1 ›  Počet dní v klube
137

2 ›   Tvorivé dielne
15

3 ›  Mailové a Facebook 
kontakty 

159
4 ›  Detí a mládež    

navštevujúca klub
218   

5 ›  Akcie
2
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2 Terén a sociálna práca

Centrom činnosti terénnej práce 
bol petržalský skatepark na Markovej 
ulici a jeho blízke okolie. Skatepark 
bol určený najmä deťom a mladým 
ľuďom vo veku 10 až 23 rokov, ktorí sa 
venujú rôznym druhom extrémnych 
športov, tvorbe graffiti, ich kamarátom 
a známym.

Hlavnú časť práce tvorilo 
kontaktovanie sa s cieľovou skupinou, 
budovanie si vzájomnej dôvery,  

následná pomoc a podpora pri riešení 
rôznych situácií. Počas roka v teréne 
dominovali témy ako vzájomné 
konflikty, problémy s odpadom, 
ktorý znepríjemňuje pobyt a jazdenie             
v skateparku, ale aj štandardné 
témy akými sú láska alebo bolestivé 
rozchody. Participatívne aktivity tvorili 
výraznú časť našej činnosti.

Starý náter na prekážkach, plánované 
súťaže a túžba po zmene boli 
podnetmi na vymaľovanie skateparku. 
Jedna z návštevníčok parku napísala 
projekt a získala peniaze na nový náter. 
Po diskusii a hlasovaní medzi mladými 
dostal skatepark zelený kabát a “modrý 
plecháček” sa stal razom minulosťou. 
Aký bude ten ďalší, uvidíme.

Jazdeckú sezónu sme už tradične 
otvorili súťažou Conkrete Jungle Jam 
III.  Prvýkrát sa konala ako dvojdňové 
podujatie. Súťažilo sa v kategóriách 
BMX a MTB a novinkou tohto ročníka 
bola kategória “street”.  Akcia sa stala 
súčasťou Petržalských dní a zapojilo 
sa do nej 76 súťažiacich zo Slovenska 
a Čiech.

Štatistika

1 ›  Počet dní v teréne
113

2 ›  Pracovné stretnutia
36

3 ›  Telefónne kontakty
46

4 ›  Mailové a Facebook 
kontakty 

204   
5 ›  Detí a mládeže,                 

s ktorými sme sa stretávali
268

6 › Akcie
4

Na jeseň sme zorganizovali súťaž    
pre miestnych jazdcov Fun Day 
Out , na ktorej sa znova podieľali 
zástupcovia firmy Kinstellar.

13



Činnosť 
KASPIAN-u
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3 Vzdelávanie

Všetci členovia tímu prešli 
vzdelávacím programom “strategické 
plánovanie” v spolupráci s Českou 
asociácou streetwork a lektorkou 
Danou Rabiňákovou. Oblasť 
vzdelávania sme vďaka tomu rozšírili  
o vedenie strategického plánovania.

Naši pracovníci sa vzdelávajú aj na 
pravidelných supervíziách, ktoré viedla 
Vera Ružičková z organizácie Ratolest 
v Brne. Zúčastnili sme sa niekoľkých 

odborných konferenciách, tréningoch, 
na workshope so spoločnosťou 
Maxman Consultants a kurzu 
fundraisingu v PDCS. 

Naše vzdelávania ušité na mieru 
využila organizácia Mládež ulice. 
V spolupráci so spoločnosťou 
P-PROGRESS sme vzdelávali 
pracovníkov z Úsmev ako dar (Fun 
Club Fortuna). Kurz o komunikácii 
s verejnosťou sme pripravili pre 
členské organizácie Asociácie 
nízkoprahových programov pre deti 
a mládež. Akreditované vzdelávanie 
pre dobrovoľníkov Abeceda 
nízkoprahových programov pre deti    
a mládež sme ukončili v máji.

Prednášky, exkurzie, workshopy 
a stáže sme ponúkli študentom 
katedry sociálnej práce Univerzity 
Komenského v Bratislave, Fakulty 
sociálnych vied Univerzity 
Komenského v Bratislave a Fakulty 
masmediálnej komunikácie Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Veľmi nám pomohla skupina 
stážistov z Fakulty masmediálnej 
komunikácie v Trnave. Z tejto 

Ľudia nám pomáhali     
v týchto oblastiach

1 ›  V práci s deťmi 
13

2 ›  Grafika, dizajn a 
programovanie

7
3 ›  Realizácia akcií 

9
4 › Úprava priestorov a iná 

pomoc
18   

stáže vzišli kampane na 2% z dane                   
a kompletný dizajn podujatia PIK-NIK, 
vrátane webovej stránky.

4 Dobrovoľníctvo 

Dobrovoľnícka práca je pre nás 
významnou a vzácnou pomocou. 
V rámci dobrovoľníctva k nám 
prichádzali ľudia, ktorí boli ochotní 
venovať časť svojho voľného času, 
skúseností a poznatkov v prospech 
detí a KASPIAN-u. Obzvlášť sme vďační 
za dobrovoľníkov zo zahraničia.

Činnosti, ktoré u nás dobrovoľníci 
vykonávali, boli zamerané hlavne       
na priamu prácu s deťmi a mládežou, 
ale napríklad aj na administratívnu 
prácu, IT servis, preklad a grafický 
dizajn. V rámci projektu Naše mesto 
nám pomohli aj dobrovoľníci z firiem.

Ochota, podpora 
a zanietenie týchto 

ľudí je neoceniteľná. 

Ďakujeme.
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Komunikácia 
s médiami a s 
verejnosťou

18

Mediálne výstupy

Petržalské noviny - Deti v uliciach 
Petržalky nie sú samy

Petržalské noviny - Bikeri v 
skateparku vyrážali dych

Bratislava sme  - V Petržalke              
cez víkend súťažili bajkeri

www.petrzalka.sk - Bajkeri lietali    
nad Petržalkou

Bratislavské noviny - V Petržalke     
cez víkend súťažili najlepší bajkeri

www.tbb-bike.cz - Concrete Jungle 
Jam

www.youtube.com - Concrete Jungle 
Jam 2012

www.highfive.sk - Concrete jungle 
jam vol 3

www.junkride.sk - Concrete jungle 
jam Bratislava

www.blackflys.sk - Concrete jungle 
jam vol 3  

Petržalské noviny - Oslava v 
skateparku

Bratislavské noviny - Pri petržalskom 
skejt parku je dnes PIK-NIK

www.nadaciaslsp.sk - KASPIAN 
pripravil pre Bratislavčanov PIK-NIK

Bratislava sme - Pri petržalskom 
skejtparku je dnes PIK-NIK

Počas roku sme vydali tri 
Informačníky o našej činnosti. 
Informačníky sú newslettere, ktoré 
sme poslali viac ako 170 príjemcom 
a boli uverejnené na stránkach www.
kaspian.sk, www.streetwork.cz, http://
www.facebook.com/kaspian.sk.

Stránky projektov KASPIAN-u 
Concrete Jungle Jam (súťaž jazdcov    
na bicykloch v skateparku) - www.cjj.sk 

PIK-NIK (komunitné podujatie k 15 
výročiu KASPIANu) - www.pik-nik.sk

www.dobrakrajina.sk - KASPIAN 
PIK-NIK

kalendár akcii bratislava.sk - PIK-NIK
www.impa.sk - Pozývame vás zažiť 

PIK-NIK v meste
kamsdetmi.sk - PIK-NIK s KASPIANom
www.news.sk - Pri petržalskom skejt 

parku je dnes PIK-NIK
www.nizkoprah.sk - KASPIAN 

pripravil pre Bratislavčanov PIK-NIK
baportal.sk - Pri petržalskom skejt 

parku je dnes PIK-NIK
www.region-bsk.sk - KASPIAN 

pripravil pre Bratislavčanov PIK-NIK
petrzalka.sk - Kalendár podujatí          

v Petržalke 2012
www.streetwork.cz - Informačník 

slovenského klubu KASPIAN
http://www.nizkoprah.sk - Mikuláš    

v KASPIAN-e
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Finančná 
správa

20 21

Príjmy

Bratislvaský samosprávny kraj 
19 000,00 €

Mestská časť Bratislva - Petržalka 
2 200,00 €

P-PROGRES, s.r.o. 580,00 €
Nadácia Intenda                   

3 600,00 €
Hlavné mesto SR Bratislava 

819,00 €
Michal Markievič 200,00 €
Nadácia Pontis 50,00 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne 

1 000,00 €
Telekom 8 000,00 €
Ministerstvo práce, soc. vecí          

a rodiny                                      5 000,00 €
Kinstellar 1 800,00 €
PricewaterhouseCoopers    

   Slovensko, s.r.o.    415,00 €
Asignácia 2% 4 361,29 €
OSF 5 000,00 €
Zbierka 1 340,00 €
Samofinancovanie 420,00 €

Spolu 53 785,29 €

Výdaje

Mzdy a odvody 43 537,60 €

Kancelárske a hygienické 
potreby 

260,20 €

Komunikačné náklady 563,22 €

Režijné náklady 
3 472,54 €

Služby 2 799,98 €

Materiál 1 937,26 €

Tovar 984,19 €

Iné 2 097,50 €

Vzdelávanie 433,17 €

Úradné poplatky 103,99 €

Spolu 56 189,65 €

Štátne zdroje                   27 019,00 €
 50,31 €

Nadačné zdroje              17 650,00 € 
  32,87 €

Firemné zdroje                   2 995,00 € 
 5,58 €

Vlastné zdroje                     1 760,00 € 
  3,28 €

Asignácia 2 percent        4 361,29 € 
 8,12 €

Asignácia 2 percent 
(8%)

Vlastné zdroje
(3%)

Firemné zdroje
(6%)

(33%)

Štátne zdroje
(50%)



Poďakovanie

Za podporu v roku 2012 
ďakujeme spoločnostiam, 
nadáciám, organizáciám 
štátnej a verejnej správy, 
cirkvi, spolupracujúcim 
organizáciám 
dobrovoľníkom a 
individuálnym darcom. 

KASPIAN
Sídlo a poštová adresa: Ambroseho 15,  851 02 Bratislava 5, Slovenská republika
Telefón: 02/ 62247884
E-mail: kaspian@kaspian.sk
Web: www.kaspian.sk
Facebook: http://www.facebook.com/kaspian.sk

Dátum registrácie: 31.12.2007
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42129681
DIČ: 2022548066
Číslo bankového účtu: 2624174518/1100
Veľkosť členskej základne:  10
Zakladatelia: Mgr. Martin Simon, Mgr. Zuzana Milatová, Mgr. Tomáš Kováč
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