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 501 mladých ľudí malo 
možnosť využiť ponuku našich 
služieb celkom 287-krát. 
V prospech detí je to 839 hodín, 
a teda viac ako päť mesiacov pra-
covného času (osem hodín denne 
20 dní do mesiaca). Šesťkrát 
týždenne v klube a terénnej práci 
sme riešili veci, ktoré mladých 
zaujímajú aj trápia. Snažili sme 
sa včas reagovať na ich aktuálne 
potreby a organizovať aktivity, 
pri ktorých sa mladí učili s rados-
ťou (Concrete Jungle Jam, Scoot 
Jam a ďalšie).

 Jedna z najlepších správ roka 
prišla na konci septembra. 
Po dlhej dobe a veľkom úsilí 
sa nám podarilo získať do prenáj-
mu väčšie priestory. Veľmi sa 
tešíme, že budeme mať viac 
miesta! Chceme ich opraviť 
do takej podoby, aby boli čo naj-
skôr pripravené pre KASPIAN-ské 
deti. Ak by ste nám vedeli pomôcť 
so získaním zdrojov na rekon-
štrukčné práce, budeme vďační.

 
 Pre Petržalčanov sme pripravili 
PIK-NIK, podujatie pre rodiny 
s deťmi. Rozlúčili sme sa s letom 
a užili si atrakcie, súťaže, výstavu 
fotiek a exhibíciu jazdcov 
v skateparku. Bratislavčania nás 
mohli stretnúť na akciách ako 
Radničkine trhy, Vianočné trhy 
na Hlavnom námestí a trhy 
v Slovenskej sporitelni. V našom 
stánku sme rozprávali o našej 
činnosti a ponúkali milé 
drobnosti na skrášlenie alebo 
zútulnenie domácnosti. 

Rok 2013 
v KASPIAN-e
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 Rozšírili sme aj spôsob 
komunikácie cez internet, počet 
našich priateľov na Facebooku 
prekročil číslo 1000 a vynovili 
sme webovú stránku 
www.kaspian.sk.

 Na podnet našich členov 
sme sa po prvýkrát pustili 
do európských projektov. Uspeli 
sme až v dvoch výzvach a boli 
sme tiež oslovení na hodnote-
nie projektov ďalšej výzvy. 

Vďaka tomuto bol rok dvetisíctrinásť úplne výnimočný. 



Ľudia 
v KASPIAN-e

Mgr. Zuzana Milatová 
- štatutárna zástupkyňa a členka 
predsedníctva,  pracovala ako 
terénna sociálna pracovníčka. 
Združenie  zastupovala v Aso-
ciácií nízkoprahových programov 
pre deti a mládež a zároveň 
pri komunikácii so samosprávou 
a verejnou správou.

Mgr. Martin Simon 
- štatutárny zástupca, člen 
predsedníctva a terénny sociálny 
pracovník. Mal na starosti oblasť 
vzdelávania, administrovanie 
webu a komunikáciu s firemnými 
partnermi.  

Lenka Lacová 
- v lete rozšírila rady pracovníkov 
v teréne. Prevzala a rozvíjala 
oblasť práce s dobrovoľníkmi 
a praktikantami, spoluprácu 
so školami a dobrovoľníckymi 
organizáciami. 
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Bc. Denisa Valachovičová 
- okrem priamej práce s deťmi 
a mládežou v klube sa venovala 
práci s dobrovoľníkmi 
a praktikantami. 

Mgr. Tomáš Kováč 
- člen predsedníctva. Mal 
na starosti spoluprácu s nadácia-
mi a fundraising. Venoval sa práci 
s deťmi a mládežou v klube.

Mgr. Peter Kulifaj
 - revízor združenia - dozeral 
na hospodárenie a napĺňanie 
cieľov združenia.

.

Mgr. Alica Kozmonová
 -  mala na starosti priamu prácu 
v klube s deťmi a mládežou, pro-
jektovú a účtovnú administratívu.

PaedDr. Libor Klenovský, 
Mgr. Juraj Bobula a Mgr. 
RNDr. Ján Szőllős, CSc.
 - členovia dozornej rady, ktorá 
má poradný charakter a hodnotí 
smerovanie organizácie.
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Identita
KASPIAN-u

 Definovanie
 Občianske združenie KASPIAN 
sa venuje práci v nízkoprahových 
programoch pre deti a mládež 
v Bratislave. 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 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 prostredníc-
tvom metód sociálnej práce.

 Vízia
 Zodpovedné (za seba a iných) 
a plnohodnotné trávenie voľného 
času detí a mladých ľudí v Petržal-
ke bez cigariet, alkoholu, drog 
a iných nepriaznivých faktorov 
pôsobiacich na ich zdravý vývin 
s uvedomovaním si možností 
životnej voľby.

 Cieľová skupina
	 •		sídliskové	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 navštevujúci 
programy KASPIAN-u stali samos-
tatnými, 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.
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 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.

 Štruktúra organizácie
 1. Najvyšším orgánom združe-
nia je členská schôdza a tvoria 
ju všetci členovia združenia.

 2. Predstavenstvo riadi činnosť 
združenia v období medzi zasad-
nutiami členskej schôdze.
 3. Revízna komisia kontroluje 
správnosť hospodárenia združe-
nia.
 4. Dozorná rada je poradným  
orgánom združenia.

 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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 1997 - 1998 
 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 
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.

 

 2001 - 2002 
 Začala sa spolupráca s českým 
nízkoprahovým programom PVC 
Blansko. KASPIAN sa identifikoval 
s princípmi a metodikou nízko-
prahu. Posilnil a vytvoril sa tím 
pracovníkov.

 2005 - 2006 
 Vydali sme prvú publikáciu 
svojho druhu na Slovensku “Níz-
koprahové programy pre deti 
a mládež – úvod do problema-
tiky”. Zrekonštruovali sme skate-
park na Markovej ulici v Petržalke. 
Personálne sme organizáciu 
posilnili a vytvorili štyri pracovné 
miesta s plnými úväzkami.

 2003 - 2004 
 V spolupráci s Nadáciou 
mládeže Slovenska (Intenda) sme 
realizovali vzdelávanie 
pre pracovníkov nízkoprahových 
programov na Slovensku. Rozšírili 
sme ponuku služieb o terénnu 
sociálnu prácu  pre  deti 
a mladých ľudí v  Bratislave.

História
KASPIAN-u
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 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. Zúčastnili sme 
sa na konferencii Českej asociácii 
streetwork (ČAS) v Prahe a medzi-
národnej konferencii o mobilnej prá-
ci s mládežou v Stuttgarte. Založili 
Asociáciu nízkoprahových progra-
mov pre deti a mládež (ANPDM).

   

 2009 - 2010 
 Spolupracovali sme s Českou 
asociáciou streetwork (ČAS) v rámci 
európskeho projektu zdieľania 
dobrej praxe v terénnych a nízkopra-
hových kontaktných službách. 
V priamej práci sme využívali so-
ciálne siete. V projekte “Nemaľujte 
čerta na stenu” sme začali s indi-
viduálnym darcovstvom. Obnovili 
sme priestor klubu KASPIAN. MPSVR 
SR akreditovalo našu priamu prácu 
s deťmi a mládežou. Zorganizovali 
sme medzinárodnú súťaž jazdcov 
na bicykloch – Concrete Jungle Jam. 
K trom plným úväzkom sme vytvorili 
dve pracovné miesta na polovičné 
úväzky.

  2011 – 2012
 Prešli sme obnovou a rekon-
štrukciou prekážok v skateparku. 
Vybudovali sme novú Minirampu 
a FunBox, renovovali pyramídu 
a ostatné staršie prekážky. Získali 
sme akreditáciu MŠ SR a zreali-
zovali prvý beh vzdelávania 
pre pracovníkov s mládežou “Abece-
da nízkoprahových programov 
pre deti a mládež”. Posilnili sme 
oblasť samofinancovania. Rozšírili 
sme ponuku vzdelávania najmä 
o oblasť strategického 
plánovania.
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 Klub
 Ambroseho 15 v Bratislave

 Klub KASPIAN bol otvorený 
trikrát týždenne počas celého 
roku. Navštevovali ho deti 
a mládež vo veku od 7 do 20 
rokov.
V klube sme ponúkali sociálne 
služby, doučovanie a voľnočasové 
aktivity. Počas dospievania sa deti 
stretávajú s rôznymi, aj náročnými 
situáciami. Snažili sme sa vytvo-
riť podmienky, v ktorých našli 
pomocnú ruku vždy, keď ju 
potrebovali. Najčastejšie sme 
riešili  konflikty v kamarátskych 
vzťahoch, šikanu, problémy 
v škole, prípadne výber vhodnej 
brigády a kariérne poradenstvo. 

 

 Veľká časť detí si sem chodila 
oddýchnuť, stretnúť sa s kamarát-
mi, alebo si zašportovať. Deti mali 
prístup k beletrii, encyklopédiám 
a odpovede na otázky mohli nájsť 
aj v knižkách určených pre do-
spievajúcu mládež. Najväčšej 
obľube v klube sa stal “kolotoč” 
a ping-pong. Stávalo sa, že okolo 
stola naraz behalo aj dvadsaťpäť 
hráčov. Do ponuky sme zaradili 
ping-pongové turnaje a na ožive-
nie aj tvorivé dielne a filmové klu-
by. Dobrovoľník Joel z Francúzska 
učil deti hrať na gitare. A všetci 
spolu sme fandili našim hokejis-
tom. Počas roka sme v klube 

 

pripravili rôzne tematické akcie 
ako Valentín, Halloweenska alebo 
Mikulášska párty. Tohtoročná 
vianočná zbierka darčekov 
od zamestnancov BSK a ďalší 
ročník skvelého projektu “Daruj 
knihu” urobili radosť mnohým 
deťom. Deti spoznávali, čo je 
charitatívna pomoc aj z opačnej 
strany. Zbierka vrchnáčikov z PET 
fliaš pomohla získať vozíček 
pre onkologicky choré dievčatko.
 Venovali sme sa aj prevencii 
v kampaniach na témy triede-
nie odpadu, bezpečný internet, 
fajčenie a ako sa (ne)trafiť na wc 
dosku.

Činnosť
KASPIAN-u

Statistika Pocet
Dni klubu     144
Online kontakty     106
Deti a mladádez navstevujúca klub  157
Akcie (turnaje a párty)     5
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 Terénna sociálna práca 
 Markova ulica v Bratislave a jej 
okolie

 Činnosti terénnej práce 
sa sústredili hlavne do petržal-
ského skateparku. Služby boli 
určené najmä deťom a mladým 
ľuďom vo veku 10 až 23 rokov 
(z nich sa významná časť venova-
la rôznym druhom extrémnych 
športov, menšia tvorbe graffiti).
 Hlavnú časť práce tvoril kon-
takt s mladými ľuďmi, budovanie 
vzájomnej dôvery, následná 
podpora a pomoc pri riešení rôz-
nych situácií. Počas roka v teréne 
dominovali témy ako vzájomné 
konflikty, prvá pomoc pri zranení, 
bezdomovectvo alebo alkohol.

 

Pravidelne sme riešili problémy 
s odpadom, ktorý znepríjemňuje 
pobyt a jazdenie návštevníkom 
skateparku, ale aj témy, akými 
sú láska alebo bolestivé rozchody. 
 Participatívne aktivity tvori-
li výraznú časť našej činnosti. 
Zničený náter na prekážkach, 
plánované súťaže a túžba 
po zmene boli podnetmi na zapo-
jenie sa do príprav a realizácie 
aktivít. Vďaka úspešnému projek-
tu mladého bikera a všetkým, 
čo sa do maľovania zapojili, dostal 
skatepark nový zelený náter. 

 
Jazdeckú sezónu sme otvorili 
“bajkovou” súťažou Concrete 
Jungle Jam IV. Súťažilo sa 
v kategóriách Juniori, Park 
a Street.  Akcia sa stala súčasťou 
Petržalských dní a zapojilo sa 
do nej až 60 súťažiacich hlavne 
zo Slovenska a Čiech. Leto a jeseň 
bola v znamení fotografickej 
súťaže, ktorá vyvrcholila výstavou 
v skateparku v rámci podujatia 
PIK-NIK a neskôr aj v klube. 
Po prvýkrát sme s mladými 
kolobežkármi zorganizovali súťaž 
Scoot Jam. Do úspešného podu-
jatia sa zapojilo 16 súťažiacich.

Dni v teréne           110Pracovné stretnutia          33Online a telefonické kontakty        440Deti a mládez, s ktorými sme sa stretávali      344Akcie             4

Statistika
Pocet

Činnosť
KASPIAN-u
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 Vzdelávanie 

 Naši pracovníci získavali 
podporu, nadhľad a rozvíjali svoje 
kompetencie na pravidelných 
supervíziách, ktoré viedla Věra 
Růžičková z organizácie Ratolest 
v Brne. Dobre naplánovať nové 
projekty nám pomáhali Ivan 
a Lukáš z Maxman Consultants. 
Zúčastnili sme sa aj medzinárod-
nej konferencie “Inovative 
learning forum” v Bratislave, ktorej 
hlavným cieľom bolo podporiť 
potenciál neformálneho vzdeláva-
nia v práci s mládežou. Tiež sme 
radi, že sme mohli byť na seminári 
v Prahe a zbierať skúsenosti 
o práci s rodinou klienta v nízko-
prahových sociálnych službách.

 

Naše vzdelávania v podobe 
prednášok, exkurzií a stáží využilo 
miestne Centrum pedagogicko-
-psychologického poradenstva 
a prevencie, Dynamo Interna-
tional a Saleziáni z Prešova. 
Pracovníci organizácie Mládež 
ulice strategicky plánovali 
pod naším vedením a vzdelávali 
sme ich aj v nízkoprahovej meto-
dike. Na jeseň sme rozbehli ďaší 
ročník akreditovaného vzdeláva-
nia pre študentov a pracovníkov 
Abeceda nízkoprahových 
programov pre deti a mládež.
 Stali sme sa partnerom projek-
tu “Streetwork v Európe”, ktorý bol 
zameraný na zvyšovanie

kvality nízkoprahových sociálnych 
služieb prostredníctvom zdieľania 
dobrej praxe. Jednou z aktivít bola 
aj Pražská konferencia terénnych 
a nízkoprahových programov. 
 Prednášky, exkurzie a work-
shopy sme ponúkli študentom 
Katedry sociálnej práce Univerzity 
Komenského v Bratislave 
a Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave. Z týchto škôl u nás 
11 študentov absolvovalo svoju 
vysokoškolskú prax. 

Činnosť
KASPIAN-u

   Pocet úcastníkov Vzdelávanie  Hodiny
Nase vzdelávanie  8        14     178
Supervízia   7        6     18Vzdelávanie iných          163        13    109,5
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 Dobrovoľníctvo 

 Dobrovoľnícka práca bola 
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 
v KASPIAN-e.

 Činnosti, ktoré u nás 
dobrovoľníci vykonávali, boli 
zamerané hlavne na prácu 
s deťmi a mládežou, organizo-
vanie aktivít, ale napríklad 
aj na administratívnu prácu, servis 
IT, preklady či grafický dizajn. 
 

 

Dobrovolníci odpracovali spo-
lu 1087 hodín, čo je viac ako 
polovičný úväzok počas roka.

 Marina Moretti z Talianska, 
Joël Hummel z Francúzska a Eleni 
Chalkiadaki z Grécka, Janko Terai, 
Zuzka Trnková,  Peter Gregor, 
Martina Verešová, Katarína 
Šteftková, Alexandra Frecerová, 
Hana Hlaváčková, Michaela 
Kompaníková, Viktória Babjaková, 
Juraj Bobula, Peter Vlček, Ondrej 
Zvonček, Mirka Majerová, Oskar 
Lehotský, Michal Domček, Marek 
Priadka, Veronika Bugajová, 
Michal Milata, Viktória Maronová,

 
Peter Baďurík, Bc. Peter Lukáč, 
Monika Kočišová, Sabína 
Árvayová, Lucia Zibrinová, 
Marek Zechmeister, Ján Fašung.

Činnosť
KASPIAN-u

Ludia nám pomáhali v týchto oblastiach   Pocet

Práca s detmi a mládezou       7IT, grafika, dizajn a programovanie      6Príprava a realizácia akcií       8

16



17



Firemní partneri a 
spolupracujúce organizácie

Kinstellar, 10-dňová agentúra, Malach Consulting, 
Slovak Telekom, Johnson Controls, Západoslovenská 
energetika, Swan, Melon marketing, P-Progress, 
PROFESIA, Magic print, Maxman Consultants, Begrip, 
Websupport, IMPA.

 

 
Česká asociace streetwork, Voices, Mládež ulice, Ulita, 
Detský fond SR, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety, Iuventa, Rada mládeže Bratislavského kraja, 
Cirkevný zbor BJB Palisády, DSS Sibírka.

Činnosť
KASPIAN-u
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Komunikácia 
s médiami a 
s verejnosťou
  

Klúčove spôsoby komunikácie s verejnosťou a priaz-
nivcami KASPIAN-u v roku 2013 prebiehali cez internet. 
Tešíme sa z novej prezentácie na stránkach 
www.kaspian.sk. Veríme, že na nej nájdete všetky 
potrebné informácie. Počas roku sme vydali päť 
Informačníkov o našej činnosti, ktoré odoberá 282 ľudí.

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

KASPIAN na trhoch a podujatiach
Aj tento rok sme boli súčasťou milého podujatia 
s názvom Radničkine trhy. V našom stánku ste si mohli 
nájsť zaujímavé výrobky, zapojiť sa do hlasovania 
o najlepší z nich a vyhrať tričko KASPIAN. Boli sme 
súčasťou trhov v Slovenskej sporiteľni a na Vianočných 
trhoch ste nás mohli nájsť na Hlavnom námestí. 
Zúčastnili sme sa tiež osláv piateho výročia VOICES 
a prezentovali sme aj úspešný príbeh na podujatiach 
Dobrej krajiny.
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Mediálne výstupy:
•	 KASPIAN pre deti a s deťmi 
 http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?mod
 ule=Library&action=GetFile&DocumentID=1022 
•	 Pavilón detských ihrísk v Petržalke bude od 
 októbra slúžiť Občianskemu združeniu KASPIAN
 http://www.petrzalka.sk/2013-09-24-pavilon-
 detskych-ihrisk-v-petrzalke-bude-od-oktobra-sluz
 it-obcianskemu-zdruzeniu-kaspian/
•	 Mladí s adrenalínom v kolesách
 http://www.petrzalskenoviny.sk/spravodajstvo/
 sport/05/2013/mladi-s-adrenalinom-v-kolesach/ 
•	 Pre deti s deťmi 
 http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/02/2013/pre-
 deti-s-detmi/
•	 KASPIAN hľadá nových kolegov  
  www.nizkoprah.sk 
•	 Ponuky práce: KASPIAN - Občianske združenie 
 http://www.profesia.sk/praca/kaspian-obcian
 ske-zdruzenie/C147443 
•	 Nadácia Pontis
 Naučte KASPIAN pracovať s grafickým pro-
 gramom
 Vytvorte mobilnú aplikáciu pre KASPIAN
 KASPIAN hľadá grafika pre kampaň 2 %
•	 Sociálna práca s deťmi 
 http://mladez.sk/ponuka/socialna-praca-s-detmi/ 

•	 CONCRETE JUNGLE JAM VOL 4. + POZVÁNKA 
 http://www.junkride.sk/concrete-jungle-jam-vol-4-
 pozvanka/ 
•	 V petržalskom skateparku súťažili bajkeri 
 http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-
 bratislavy/sport/v-petrzalskom-skateparku-sutazi
 li-bajkeri.html?page_id=319070 
•	 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 
 http://www.employment.gov.sk/topdf/socialne-slu
 zby-na-podporu-rodiny-s-detmi.pdf?docid=2861&in
 sets=20 
•	 KASPIAN 
 http://www.bjbpalisady.sk/typo3/index.php?id=8&
 no_cache=1&tx_drblob_pi1%5Bdown
 loadUid%5D=110 
•	 Februárovou lajfkou oslávi Voices 5 rokov
•	 Petržalských 13 
 http://www.tvba.sk/archiv/petrzalskych-13-42-/ 
•	 Čo bude s bývalým kultúrnym zariadením Sl-

niečko? 
 http://www.tvba.sk/home/co-bude-s-byvalym-kul
 turnym-zariadenim-slniecko-/ 
•	 Úspešný príbeh z Dobrej krajiny si môžete pozrieť 

na
 http://pribehy.dobrakrajina.sk/pribehy_z_dobrej_kra
 jiny/pribeh/11.
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Kontaktné 
informácie

Názov: 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:  11
Zakladatelia: Mgr. Martin Simon, Mgr. Zuzana Milatová, Mgr. Tomáš Kováč
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Všetkým, ktorí sa podieľali na aktivitách KASPIAN-u 
veľmi pekne ĎAKUJEME.


