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Zablúdiť vo svojom živote a hľadať ten správny smer, či cestu domov, to 
sa stane každému. Dôležité je nebyť v tom sám. Deti si často pomáha-
jú navzájom. Svojou optikou pozerajú na náročne situácie, no aj im sa 
stane, že si nevedia poradiť. Ľudia v KASPIAN-e poznajú ich príbehy a vo 
veľa situáciách vedia deti podporiť. Dokážu sa s nimi hrať, či voziť na 
kolobežkách, no dokážu ich aj podržať nad vodou, či im pomôcť samostatne 
plávať. Dvere klubu sú im otvorené a terénny pracovníci za nimi celoročne 
vychádzajú do ulíc. Cez zábavu, podporou a zážitok pomáhajú deťom nájsť 
vlastnú cestu životom. 

V roku 2019 sme tu boli pre 436 detí a mladých ľudí. Sociálne služby, ne-
formálne vzdelávanie, preventívne, participatívne a voľnočasové aktivity 
boli tým, čo u nás našli. Riešili sme to, čo ich naozaj trápilo a reagovali 
na ich aktuálne potreby. Náš komunitný život bol o športových a kultúrnych 
akciách, tiež sme sa vrhli do opráv detského ihriska a vybudovali komu-
nitnú záhradu. Vďaka týmto všetkým činnostiam dnes máme k sebe bližšie a 
viac si rozumieme. 

Spolu 9 pracovníkov, 19 dobrovoľníkov a 2 skupiny firemných dobrovoľníkov 
sa postaralo o nezabudnuteľný rok. Ďakujeme!
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Našou VÍZIOU je, 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 so-
ciálnej 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.

2. O ČO NÁM IDE
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Klub KASPIAN je umiestnený v priestoroch v areáli detského a hokejbalového 
ihriska na Furdekovej 6/A. Počas celého roku bol otvorený štyrikrát týždenne po 
4 hodiny.  pre deti a mladých vo veku 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 svojim 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 aj niečo pekné vyrobiť. 
•    Doučovanie bolo tento rok využívané veľmi sporadicky. Napriek zlému prospechu 
niektorých klientov na konci školského roka, bola motivácia detí slabá.
•    Prostredníctvom rozhovorov a diskusií 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 a skupinových 
debatách venovali témam, ako experimentovanie s návykovými látkami (alkohol, 
cigarety, elektronické cigarety, marihuana ), sexuálny život, agresivita a 
bitky, vandalizmus a krádeže. 
•    Zorganizovali sme tematické akcie – Deň detí,  2 graffiti jamy na legálnu 
stenu v tesnej blízkosti našej budovy, Halloweensku a Mikulášsku párty. 

Informácie v číslach    
Dni klubu                                                  196
Akcie (turnaje, súťaže, výlety)    10
Deti a mládež v klube                         343

3. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
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Činnosti terénnej sociálnej práce sme sústredili predovšetkým do petržalského 
skateparku vedľa Námestia republiky 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 7 až 23 rokov.

Hlavnú časť práce predstavoval kontakt s mladými ľuďmi, budovanie vzájomnej 
dôvery, následná podpora a pomoc pri riešení rôznych náročných situácií. 
V rozhovoroch dominovali témy ako vzájomné konflikty, voľba povolania, 
organizované bitky, ozbrojovanie a radikalizácia, alkohol, problémy začleniť 
sa, ale aj téma sexu, či vzťahov v rodine. Venovali sme sa taktiež rôznym 
aktualnym spoločenským témam, akými boli napríklad voľby prezidenta.

Počas zimy sme uskutočnili mapovanie v obchodných centrách, čím sme načerpali 
dôležité poznatky pre prácu v týchto špecifických priestoroch. V lete sme v 
skateparku privítali jazdcov z iných krajov Slovenska a zahraničia, čo dalo 
príležitosť vzniku nielen nových kontaktov a aj zaujímavých tém.

V rámci voľnočasových aktivít dominovali športové aktivity. Do našej práce 
sme začlenili kolobežky, ktoré pri dobrom počasí požičiavame deťom, ktoré 
začínajú jazdiť alebo nemajú financie na kvalitnejšie kolobežky.

Informácie v číslach    
Dni v teréne                               158 
Participatívne aktivity         5
Deti a mládež v teréne          283

Participatívne aktivity tvorili výraznú časť našej činnosti. Spolu s 
mládežou navštevujúcou miestny skatepark sme:
•    rozšírili jazdné prvky pre street jazdcov;
•    vytvorili projekty na realizáciu ďalších krokov pri budovaniu skate-
parku;
•    obrúsili a namaľovali počasím testované jazdecké prekážky;
•    upratovali opakovane skatepark a jeho okolie;
•    pomohli zorganizovať druhý ročník súťaže pre cyklistov Better Sport 
Life Jam.

4. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
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V roku 2019 sme sa venovali vzdelávaniu študentov, mladých 
ľudí, dobrovoľníkov a seba samých 288 hodín. 

Aj v tomto roku sme vzdelávali našich pracovníkov v oblasti 
priamej práce a aj v oblasti organizačného rozvoja. Dvaja z 
nás absolvovali dlhodobé školenie na tému “Kontaktné práce”, 
ktorú organizuje Česká asosiácia streetwork. Absolvovali sme 
celotímové vzdelávanie v témach motivačné rozhovory a práca s 
agresívnym klientom. Vzdelávali sme sa aj v oblastiach, ktoré 
spadajú do zabezpečenia organizácie ako je Eurofondové verejné 
obstarávanie od A po Z, Projektový manažment, Komunikácia 
trochu inak a Krízová komunikácia. Stretnúť ste nás mohli aj 
na konferenciach Križovatky a Inspiruj sa. 

Koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek sa pravidelne 
zúčastňovala supervízie pre koordinátorv dobrovoľníkov, ktorú 
organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Počas roka 
sme umožnili 10 študentkám absolvovať prax  a zabezpečili 
sme supervidovanie ich praxí formou intervízií a externých 
supervízií. 

5. VZDELÁVANIE
Informácie v číslach    
Vzdelávali nás                                                       288 hodín
Aktivity vzdelávania priamo využilo         10  praktikantov
Poskytovali sme odbornú prax                     400 hodín

e=m
c2

2 x 2 = ?

A B C
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Za vznikom KASPIAN-u stoja dobrovoľníci, ktorí sú stále významnou súčasťou 
našej činnosti. V roku 2019 nám zo svojho voľného času venovali 1372 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 Talianska a Francúzka a 
firemných dobrovoľníkov zo Slovenského inštitútu mládeže - IUVENTA a spoločnosti 
YANFENG. 
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 2019 – Juraj Bobula, Adriana Sidíková, Viliam Litavec, 
Jozef Babuliak, Riccardo Peiretti, Marine Vionnet, Denisa Ulianková, Andrea 
Strouhalová,Ivana Hrabovčinová, Janine Lachová, Viktor Pomšár, Norika Vidová, 
Dominik Zumer, Zuzka Bližňáková, Barbora Boďová, Danka Lacíková,.

Informácie v číslach    
Práca s deťmi a mládežou                                                                   9 
Technická podpora, starostlivosť o budovu                             2 
Príprava a realizácia akcií                                                                 1 
Expertné dobrovoľníctvo                                                                   6 
Firemné dobrovoľníctvo                                                                      209 
Počet všetkých odrobených dobrovoľníckych hodín           1372

6. DOBROVOĽNÍCTVO
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7. KOMUNITNÁ PRÁCA
Od presťahovania sídla našej organizácie v roku 2016 sme sa začali našimi aktivi-
tami cielene  zameriavať aj na miestnu komunitu, v ktorej priamom kontakte sme sa 
ocitli. V roku 2019, sme realizovali viac aktivít, ktoré neboli primárne zameraná 
na našu hlavnú cieľovú skupinu, ale na širšiu komunitu. 

Cieľom bolo podporiť komunitný život v tejto oblasti, podporiť rodičovské zručno-
sti rodičov malých detí 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 2019 realizovali tieto ak-
tivity:

•    Bazárik bez peňazí
Jarný a jesenný 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.  

•    Poradenstvo pre rodičov
Naše dlhoročné skúsenosti v práci s tínedžemi a ich špecifickými témami sme 
zúročili v ponuke pre rodičov formou individuálneho poradenstva.  
•    Športový deň 
Prvý ročník rodinného športového rodinného dopoludnia v horúcom júli pritiahol 
najmä rodiny s malými deťmi, ktorí mali možnosť spolu zbierať body za jednoduché 
športové a vodné aktivity. Cieľom bolo posilniť vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi 
cez šport a dobrú náladu.  

•    Montessori leto 
Monetssori metodikou inšpirované dielničky  pre deti do 6 rokov oživili naše 
ihrisko každý piatok počas júla a augusta. Deti mohli rozvíjať svoje zručnosti na 
atraktívnych stanovištiach, ktoré sa každý týždeň menili. 

•    Letné kino
Druhý ročník augustového kina bol ešte úspešnejší ako prvý. Štyri projekcie 
rodinných filmov pritiahli  na naše ihrisko vo večerných hodinách  spolu asi 
200 malých aj veľkých návštevníkov. Sledovanie filmov na veľkom plátne si mohli 
vychutnať sedením na sedačkách, tulivakoch a stoličkách.  
•    Montessori dielničky 
Piatkové dielničky v KASPIAN-e naväzovali na úspešné montessori aktivity počas 
leta, ktoré sme realizovali pre návštevníkov detského ihriska.

•    Oživenie detského ihriska na Furdečke
V spolupráci s niekoľkými iniciatívnymi mamičkami  a ďalšími dobrovoľníkmi sa nám 
oživiť farbami detské ihrisko v našom areáli, ktoré to už potrebovalo.
•    Komunitné podujatie PIK-NIK sme tento rok organizovali už siedmy krát. 
Posledná septembrová sobota patrila malým deťom, tínedžerom, rodičom, rodičom, 
starým rodičom zo susedstva, s ktorými sme tak mali možnosť zažiť príjemné jesenné 
popoludnie. V programe boli športové aktivity, bublinový workshop, kreatívny 
workshop, vystúpenie kapely pre malé deti, a množstva zaujímavých atrakcií. Akcie 
napriek celodennému popŕchaniu pritiahla naša obľúbená akcia cez 200 návštevníkov, 
z ktorých väčšina zostala až do večera, kedy sme program ukončili spoločnou 
detskou bubnovačkou a svetelnou šou. Návštevníci sa mohli občerstviť pri výborných 
koláčoch, nealkonápojoch, káve, čaji, teplej čokoláde. 

•    Detská hernička KASPIANček bola určenú pre deti do 7 rokov a ich matky, ot-
cov, alebo starých rodičov. 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 už druhé komunitné vencovanie v 
našich priestoroch. K dispozícii bolo veľa krásneho kreatívneho materiálu, prí-
jemná adventná atmosféra a výsledkom množstvo rôznych adventných vencov. 

1
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•    Intenzívne sme komunikovali s verejnosťou aj s našou cieľovou skupinou 
prostredníctvom našej facebookovej stránky https://www.facebook.com/kaspian.sk/, 
ktorá v tomto roku prekročila hranicu 3 315 fanúšikov a Instagramu, ktorý už má 
350 sledovateľov.

•    Vypublikovali sme 4 blogy na stránke blog.kaspian.sk. Týkali sa najmä našich 
personálnych zmien a rekonštrukcie strechy, interiéru a 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.

•    Koncom roka sme realizovali kampaň #Giving Tuesday, ktorá bola zameraná re-
konštrukciu jazdných prekážok v skateparku. 

Mgr. Zuzana Milatová
Terénna sociálna pracovníčka, garantka výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany 
a kurately detí a mladistvých.

Mgr. Marína Bartoňová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, štatutárna zástupkyňa 
združenia.

Mgr. Soňa Hacajová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, štatutárna zástupkyňa 
združenie.

Mgr. Radka Babuliaková
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, práca s dobrovoľníkmi, on-
line komunikácia. 

Mgr. Michal Berta
Terénny sociálny pracovník, fundraising, správa budovy a skateparku.

Mgr. Silvia Ilavská
Terénna sociálna pracovníčka a koordinátorka komunitných aktivít. 

Mgr. Tomáš Peštuka
Pracovník v nízkoprahovom klube. 

Mgr. Klaudia Hrbatá
Terénna sociálna pracovníčka, hospodárenie organizácie, tvorba finančných správ.

Mgr. Petra Laluhová
Od septembra 2019 terénna sociálna pracovníčka, hospodárenie organizácie, tvorba 
finančných správ

Mgr. Martina Polláková
Terénna sociálna pracovníčka, hospodárenie organizácie, tvorba finančných správ, 
fundraising, do  júna 2018 štatutárna zástupkyňa, od augusta 2018 na materskej 
dovolenke

8. KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 
A VEREJNOSŤOU
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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 pre-
sunula 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.

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 pra-
covné 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 organizá-
cie. Stali sme sa spoluorganizátorom prvej Medzinárodnej konferencie nízkopra-
hových programov pre deti a mládež v Bratislave. Spoluzakladali sme Asociáciu 
nízkoprahových programov pre deti a mládež (ANPDM). Stali sme sa súčasťou stra-
tegických pracovných skupín na MŠVVaŠ SR.

2009 - 2010
Spolupracovali sme s Českou asociáciou streetwork (ČAS) v rámci európskeho pro-
jektu 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 nízko-
prahových 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. Zreal-
izovali sme dva veľké európske projekty. Rozšírili sme ponuku nášho vzdeláva-
nia o oblasť supervízie a vytvorili nový evidenčný program PES.

2014 - 2015
Náš tím prešiel výraznými personálnymi zmenami. 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. 
Náš program evidencie služieb PES, sme poskytli na testovanie 3 organizáciám a 
začali sme ho aj my používať v našim službách. Čas sme venovali aj realizácií 
rekonštrukcie a nadviazali nové partnerstvá. Začali sme rekonštruovať nový ob-
jekt na Furdekovej ulici.

2016 -2017
Na prelome rokov 2015 a 2016 náš tím prešiel výraznými zmenami. Dve dlhoročné 
pracovníčky odišli na materskú dovolenku a ďalší pracovník zmenil prácu po 10 
rokoch práce v KASPIAN-e. Do tímu sa zaradili viacerí noví ľudia. Súčasne to 
bol rok, keď sme dokončili rekonštrukciu priestorov klubu a na jeseň sme klub 
presťahovali a nové sídlo organizácie s klubom sme slávnostne otvorili. Os-
lávili sme 20 rokov našej činnosti a začali sa viac otvárať miestnej komunite.  

2018
Rozšírili sme našu klubovú činnosť aj činnosť v teréne. Na ihrisku pred klubom 
sme uskutočnili niekoľko projekcií letného kina. Začali sme realizovať štvor-
ročný projekt z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na podporu práce s deťmi. 
Spustili sme ďalší level online hry OKO na tému Ako komunikovať s deťmi o al-
kohole. V tomto roku sa nám podarilo zrekonštruovať U-rampu a doplniť aj niek-
toré nové jazdné prvky. 

2019
Bol rok obohatený o veľa letných aktivít. Jednou z nových bolo Monte leto, na 
ktoré priamo nadviazala Montessoriáda - krúžok pre rodičov s deťmi 1,5 až 3 
ročných. Letné kino sa tento rok zameralo na rodinné filmy a novinkou bol aj 
rodinný športový deň. Pretiekla nám strecha a spadol strop v kancelárii, a tak 
sme veľa času venovali opravám. Do terénnej práce sme začlenili kolobežky, 
ktoré pri dobrom počasí požičiavame deťom, ktoré začínajú jazdiť alebo nemajú 
financie na kvalitnejšie kolobežky.

10. HISTÓRIA



Bratislavský samosprávny kraj
Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Magistrát hlavného mesta Bratislavy
GLOBERG-Accounting, spol. s.r.o.
Slovak Telekom
Kinstellar
ZSE
Nadácia Orange
Nadácia Tesco
Nadácia Tatra banky
Centrum pre filantropiu
Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems
Heineken
Nadácia EPH
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Nadácia Volkswagen
Nadácia SPP

SPOLUPRACOVALI SME:
Ecumenical Council of Churches in Slovakia
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
LEAF
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Nadácia Pontis

POĎAKOVANIE

Všetkým, ktorí sa v roku 2019 podieľali na napĺňaní našej vízie, pomáhali nám s 
naším poslaním, či už dobrovoľnícky, svojim vlastným časom, skúsenosťami, ra-
dou, alebo finančne chceme povedať obrovské ĎAKUJEME. Aj vy tvoríte KASPIAN a 
ste súčasťou jeho 22-ročného života. Budeme radi, keď budete jeho súčasťou aj 
naďalej a čo najdlhšie.  

NAŠU PRÁCU PODPORILI: 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
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