VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

1.ÚVOD
KASPIAN je miesto, kde poznáme príbehy dnešných detí. Dôležité je, aby deti vo
svojich príbehoch neboli samé, či už sú tie príbehy veselé, neveselé alebo ťaživé. Deti si v
tých ťažších často pomáhajú navzájom, no niekedy už rovesnícka pomoc nestačí. V
KASPIAN-e sa s nimi hráme, vozíme na kolobežkách, no dokážeme ich aj podržať nad
vodou, či naučiť samostatne plávať. Ak to je možné, dvere klubu sú celoročne otvorené a
terénni pracovníci za nimi vychádzajú do ulíc. Cez zábavu, podporu a zážitok pomáhame
deťom nájsť vlastnú cestu životom. Metódy sociálnych služieb, neformálne vzdelávanie,
preventívne, participatívne a voľnočasové aktivity sú tým, čo u nás nachádzajú. Riešime to,
čo ich naozaj trápi a reagujeme na ich aktuálne potreby.
Áno, bol to “veľmi“ iný rok, a to sme toho za 23 rokov KASPIAN-u zažil naozaj dosť.
Hlavným našim cieľom bolo nerezignovať, ale ani sa silou-mocou nedržať tých aktivít a
foriem práce, ktoré sme mali rokmi osvedčené. Pozreli sme sa späť na našu víziu a hľadali
možnosti, ako ju napĺňať aj počas tohto roka. Aj v roku 2020 sa nám podarilo byť celý rok
kontakte s deťmi a mladými s nedostatkom príležitostí. Bolo ich spolu 389, čo je len trošku
menej ako v roku 2019.
Ako sa nám to podarilo?
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2. O ČO NÁM IDE
VÍZIA
Naša vízia 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 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.
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3. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

Klub KASPIAN je umiestnený v priestoroch v areáli detského a hokejbalového ihriska
na Furdekovej 6/A na najväčšom bratislavskom sídlisku, v Petržalke. V roku 2020
výnimočne nebol otvorený po celý rok, kvôli pandemickým opatreniam sme skoro 3 mesiace
museli hľadať iné možnosti, ako s deťmi udržať. Najskôr sme boli s deťmi v kontakte online,
neskôr sme robili tzv. klubový terén - vyhľadávali sme klientov klubu v teréne, kde sme s
nimi viedli rozhovory. Aj v období, keď bol klub otvorený, sme nemohli dodržiavať niektoré
nízkoprahové princípy, pretože sme sa museli riadiť bezpečnostnými opatreniami. Museli
sme napríklad kontrolovať deti pri vstupe, upozorňovať ich, aby dodržiavali odstup, hygienu
rúk, nosili rúška a regulovali sme počty detí v klube.
Keďže sme chceli udržať kontakt s našimi klientmi a napĺňať ich aktuálne potreby,
hľadali sme nové spôsoby a formy. Na jeseň sme začali s pravidelnou prípravou do školy a
neformálnymi vzdelávacími aktivitami, vyskúšali si tzv. externý športový klub, ktorým sme
rozšírili naše služby o piaty deň.
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.
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Nedostatok podnetov v bežnom živote spôsobil, že voľnočasové aktivity boli ešte
vyhľadávanejšie ako v rokoch pred tým. Zmena bola najzjavnejšia najmä u mladých ľudí, vo
veku nad 15 rokov, ktorých školy rezignovali na dištančnú formu vzdelávania. Decká, ktoré
sú zväčša pasívne, začali vyhľadávať hranie spoločenských hier, skladanie puzzle,
kreslenie. Z voľnočasových aktivít boli tento rok opäť populárny najmä stolný futbal,
parkourové skákanie na doskokové matrace, gymnastika, stolný tenis, lezecká stena,
spoločenské hry, X-Box, v lete aj rôzne outdoorové športy.
Väčšinu roka sa deti druhého stupńa a stredoškoláci vyučovali dištančne a
nenavštevovali školu, preto sme od októbra zaviedli 2 x týždenne pravidelnú prípravu do
školy a aktivity neformálneho učenia. Od júla sme s deťmi robili pravidelné fyzikálne a
chemické experimenty, aby sme podnietili v deťoch prirodzenú chuť poznávať a objavovať.
V rámci preventívnych aktivít sme sa v spoločných aktivitách, individuálnych a
skupinových debatách venovali témam, ako Voľby 2020, šikana, COVID 19,
experimentovanie s návykovými látkami (alkohol, cigarety, elektronické cigarety, marihuana,
energetické nápoje).
Podarilo sa nám zorganizovať desať akcií - Športový deň, ktorým sme zahájili tzv.
športový klub piaty deň v týždni a Mikuláša, ktorý mal tiež trochu inú formu ako predošlé
roky a 8 letných výletov v Bratislave a blízkom okolí.
.
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Informácie v číslach
Dni klubu, alebo tzv. terénneho klubu 156 dní
Akcie (turnaje, súťaže, výlety)
10 akcií
Deti a mládež v klube
245 detí
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4. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Terénna sociálny práca vykonávaná našími pracovníkmi sa sútredila predovšetkým
na priamu prácu s mladistvými návštevníkmi miestneho skateparku v Petržalke vedľa
Námestia republiky a blízkeho okolia. S deťmi a mládežou sme sa taktiež stretávali v Pump
parku (lokálnej bikrosovej dráhe), Ovsišti a miestnom dome kultúry, v rámci rôznych
reštaurácií, podnikov a nákupných centier, kde sa zvykne stretávať mládež. Takýmito
miestami bol aj malý skatepark pod mostom Apollo alebo školské ihriská.
Hlavnú časť práce predstavoval kontakt s mladými ľuďmi, budovanie vzájomnej
dôvery, následná podpora a pomoc pri riešení rôznych náročných životných situácií. Témami
rozhovorov a diskusií boli predovšetkým aktuálne opatrenia v súvislosti s pandémiou, zmena
denného režimu, ventilácia pocitov neistoty, vzájomné konflikty, voľba povolania alebo
smerovanie v ďalšom vzdelávaní sa, ozbrojovanie a radikalizácia, alkohol, problémy začleniť
sa, ale aj téma sexu, či vzťahov v rodine. Venovali sme sa taktiež rôznym aktuálnym
spoločenským témam, akými boli napríklad parlamentné voľby.
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Počas poslednej sezóny sme museli pristúpiť k nepopulárnemu, no potrebnému
kroku a teda uzavrieť na určitý čas skatepark z dôvodu pandémie COVID 19. Vďaka
zlepšujúcej sa situácii počas leta sme mohli v skateparku hostiť už tretí ročník súťaže Better
Sport Life Jam. Jazdci na BMX a MTB mohli predviesť svoje umenie. Usilovali sme sa aj o
zrealizovanie súťaže jazdcov na kolobežkách, no pre opätovne sa zhoršujúcu pandemickú
situáciu, sme museli od tohto zámeru upustiť. Nadobudnuté poznatky a podklady máme v
pláne použiť pre usporiadanie súťaže počas nasledujúcej sezóny.
Napriek nie ideálnej sezóne sa nám podarilo rozšíriť náš vozový park. Ku
kolobežkám pribudla aj BMX. Jej požičiavaním sme podporili športovanie detí a mladých ľudí
z málopodnetného alebo finančne nepriaznivého prostredia, prípadne začínajúcich jazdcov.
Z dôvodu pandémie sme museli obmedziť možnosť participácie návštevníkov
skateparku na minimum. Počas priaznivejšieho obdobia sa nám podarilo:
● upratovať opakovane skatepark a jeho okolie;
● spoluorganizovať tretí ročník súťaže pre cyklistov Better Sport Life Jam;
● pripravili v podstate všetko pre usporiadanie súťaže Scoot Jam, no jej realizáciu
prekazila zhoršujúca sa situácia okolo pandémie.
V novej situácii sme v priebehu zimných mesiacov mapovali dovtedy atypické miesta
pre stretávanie sa mladých ľudí, keďže z dôvodu pandémie boli tie pôvodné (bary a
obchodné centrá) uzavreté.
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Informácie v číslach
Dni v teréne
Participatívne aktivity
Deti a mládež v teréne

185 dní
2 aktivity
315 detí a mladých
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5. VZDELÁVANIE
V roku 2020 boli pre nás paradoxne časovo a finančne omnoho dostupnejšie mnohé
kurzy, workshopy a semináre. Vďaka online forme sme mohli napríklad využiť kvalitné
vzdelávania, ktoré poskytuje Česká asociace streetwork. Pracovníci sa mohli vzdelávať
nielen v oblastiach priamej práce s deťmi a mladými, ale aj v oblastiach, ktoré stabilizujú a
rozvíjajú našu organizáciu. Boli to témy ako prevencia rizikového správania v kyberpriestore,
radikalizácia mládeže, prevencia v nízkoprahových zariadeniach, ale aj fundraising v čase
COVID-u, firemné partnerstvá, PR neziskových organizácií, vedenie kampaní, (dištančný)
leadership, riadenie malého tímu a podobne.
V roku 2020 sme pokračovali supervízii s externou supervízorkou Mgr. Martou
Špalekovou, s ktoru sme absolvovali 5 celotímových supervízií, zameraných nielen a priamu
prácu s klientmi, ale aj na zvládanie mnohých personálnych zmien, ktorými náš tím počas
tohto obdobia prechádzal.
Umožnili sme realizovať prax 10-tim študentom a študentkám pomáhajúcich profesií.
Okolnosti síce neumožnili zaradiť ich do priamej práce s deťmi a mladými v klube, za to
nám pomohli získať viac dát do nášho prieskumu s názvom Vplyv pandémie na
mládež,ktorý bol zameraný na bratislavské prostredie, kde sme získali 1900 odpovedí od
detí a mladých vo veku od 7 do 23 rokov.

Informácie v číslach
Vzdelávali nás
Aktivity vzdelávania priamo využilo

211 hodín
10 praktikantov
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6. DOBROVOĽNÍCTVO

Za vznikom KASPIAN-u stoja dobrovoľníci, ktorí sú stále významnou súčasťou nášho
príbehu. Svoj čas venujú deťom a mladým ľuďom v klube, pri voľnočasových, vzdelávacích a
preventívnych aktivitách. Ich podporu však pravidelne cítime aj pri organizovaní komunitných
podujatí, pri technickej správe IT, starostlivosti o budovu, príprave akcií, administratíve,
prekladoch z/do cudzích jazykov, marketingu, tvorbe propagačných materiálov či
sprostredkovaní dôležitých kontaktov. V roku 2020 sme nemali možnosť využiť naplno
pomoc zahraničných dobrovoľníkov, ale záujem pomôcť bol v tomto roku veľký. To nám dáva
nádej do budúcna, súčasne je nám aj ľúto, že sme nemali možnosť zapojiť viac nových ľudí
ich do nášho tímu.
Aďa, Vilo, Leonie, Tomáš, Katka, Andrea, Šimon, Lucia, Dávid, Viktor, Tomáš a
Xénia, ďakujeme za Vašu pomoc v roku 2020!
Informácie v číslach
Práca s deťmi a mládežou
Technická podpora, údržba budovy
Príprava a realizácia akcií
Expertné dobrovoľníctvo
Praxi
Počet všetkých odrobených dobrovoľníckych hodín

9
2
1
6
10
854

dobrovoľníkov
dobrovoľníci
dobrovoľník
dobrovoľníkov
študentov
hodín
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7. KOMUNITNÁ PRÁCA
Prirodzene, oblasťou, ktorá bola, žiaľ, najviac ovplyvnená pandémiou, boli komunitné
aktivity. Komunitné aktivity sú obľúbené ľuďmi z bližšej aj širšej komunity a pre nás sú
pomyselnou čerešničkou na torte, v rámci našich celoročných aktivít. Mali sme toho
naplánovaného dosť - chceli sme pokračovať v tom, čo sme už úspešne robili v
predchádzajúcom období, ako boli výmenné bazáriky detského oblečenia, druhý ročník
rodinného športového dňa, letné kino, montessori dielničky, 8. ročník obľúbeného PIK NIKu
a samozrejme, chystali sme sa aj na nejaké novinky. Áno, veľa našich aktivít sa nám urobiť
nepodarilo, ale sme radi, že sa nám vydarili aspoň niektoré - najmä naše letné aktivity a
dokonca aj vianočná Vencovačka, hoci v upravenom šate.
Poradenstvo pre rodičov
Naše dlhoročné skúsenosti v práci s tínedžermi a ich špecifickými témami sme
zúročili v ponuke pre rodičov formou individuálneho poradenstva, v tomto roku aj
telefonickou formou a formou mailov.
Letné kino
Tretí ročník augustového kina, to boli štyri projekcie rodinných filmov, ktoré pritiahli
na naše ihrisko spolu asi 200 malých a veľkých návštevníkov. Sledovanie filmov na veľkom
plátne si mohli vychutnať sedením na sedačkách, tulivakoch a stoličkách.

Letná čitáreň
Aj tento rok mohli rodičia, starí rodičia a malé deti vychutnať posedenia s detskou
knihou na tulivakoch v tieni veľkých platanov na detskom ihrisku pred klubom. Tulivaky a
knihy boli naozaj obsadené každý jasný letný deň,okrem piatka, keď sme mali pre
najmenších pripravené pre zmenu montessori dielničky.
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Montessori leto
Montessori 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. Tento rok nemali síce možnosť krájať a
konzumovať obľúbené ovocie, ale zato ich vždy čakala nejaká vodná aktivitka, čomu
neodolalo žiadne dieťa.
Športový deň
Plánovaný Rodinný športový deň sme nemali možnosť zorganizovať na začiatku leta,
ale koncom leta sa nám podarilo pripraviť poobedie plné pohybu, zábavy, spolupráce pre
deti, ktoré zavítali na naše ihrisko pred klubom.
Adventná vencovačka
Pred prvou adventnou nedeľou sme zorganizovali už tretia komunitné vencovanie v
našich priestoroch. Dlho sme váhali, či Vencovačku z dôvodu opäť sa zhoršujúcej
epidemiologickej situácie urobiť, alebo nie. Vencovačka nakoniec bola, ale mala intímnejšiu
atmosféru,ako sme mali možnosť s komunitou zažiť posledné dva roky. Rozhodli sme sa
vencovať po celú sobotu, aby mohli byť spolu bezpečné, malé, zväčša rodinné skupinky,
ktoré sa nahlasovali vopred. Nemali sme síce možnosť zažiť tú príjemnú, susedskú, tak
trochu vianočno - trhovú atmosféru, ale tento rok sa všetci malí aj veľkí kreatívci veľmi tešili
už len zo samotného faktu, že mali možnosť vytvoriť si svoj vlastný, originálny adventný
veniec z krásneho kreatívneho materiálu.
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8. KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A
VEREJNOSŤOU
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 2 550 fanúšikov a Instagramu, ktorý už má 567 sledovateľov.

V spolupráci s marketingovou agentúrou Kreativ gang sme prerobili webovú stránku,
ktorá aktuálne ponúka jej návštevníkom praktickú prehľadnosť a zrozumiteľnejší obsah.
V rámci webovej stránky sú pravidelne upravované novinky, ktoré ponúkajú stručný
prehľad o našom aktuálnom dianí.
Vytvorili sme grafickú identitu plagátov pre jednotlivé programy.
Spracovali sme krátke video, ktoré ponúka verejnosti stručný prehľad o nás a
ponúkaných službách.
Natočili sme krátke vlogy (Instagram) na rôzne témy - informácie ohľadom COVID
-19, ochrana zdravia, možnosti trávenia voľného času, situácia v KASPIAN-e a skateparku
počas pandémie.
Rozposlali sme 3 Newslettre známych ako Informačník z KASPIAN-u.
Realizovali sme kampaň na získanie asignácie 2% z daní. daní. Vzhľadom na
situáciu v spoločnosti sa kampaň predĺžila z pôvodne plánovaných 3 na 9 mesiacov.
V júni sme realizovali kampaň zameranú na opravu jazdnej prekážky v skateparku,
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pri oprave ktorej nám výrazne pomohla podpora od spoločnosti TPD Tesco.

Vytvorili sme profil organizácie na obchodne orientovanej sociálnej sieti LinkedIn, za
účelom nadväzovania spoluprác s konzultantmi, či odborníkmi z rôznych oblastí.
Koncom roka sme realizovali kampaň #Giving Tuesday, ktorá bola zameraná na
získanie finančných prostriedkov pre zakúpenie MS Office a OS Windows na notebooky
určené pre deti v rámci dištančnej výučby.

V priebehu roka sa nám podarilo rozšíriť hru OKO - objav kompetencie online o novú
štvrtú kapitolu s názvom Bezpečie na internete. Jej obsah je zameraný na prácu s online
prostredím, používanie rôznych aplikácií a taktiež zverejňovanie citlivého obsahu.
V nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu sme zrealizovali prieskum zameraný
na našu cieľovú skupinu, ktorej život mnohých bol ovplyvnený negatívne. Výsledky poukázali
na celkové zníženie času, ktorý je venovaný vzdelávaniu sa u detí a mladých ľudí. Podľa
prieskumu došlo k zvýšeniu konzumu alkoholu a zhoršeniu vzťahov v rámci rodín alebo
rovesníckych partií.
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9. NÁŠ TÍM

Mgr. Zuzana Milatová
Terénna sociálna pracovníčka, garantka výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a
kurately detí a mladistvých.Od novembra na materskej dovolenke.
Mgr. Marína Bartoňová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, starostlivosť o tím, štatutárna
zástupkyňa združenia.
Mgr. Soňa Hacajová
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising. Od 16.1.2020 na materskej
dovolenke.
Mgr. Radka Babuliaková
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, práca s dobrovoľníkmi, online
komunikácia. Od júla na materskej dovolenke.
Mgr. Michal Berta
Terénny sociálny pracovník, fundraising, správa budovy, techniky a skateparku.
Mgr. Silvia Ilavská
Terénna sociálna pracovníčka, public relation, do októbra koordinátorka komunitných
aktivít.
Mgr. Alica Hovorková
Pracovníčka s deťmi a mládežou v klube, fundraising, vedenie účtovníctva
organizácie, od júla koordinátorka dobrovoľníkov a praktikantov.
Martin Kluka
Pracovník s deťmi a mladými v klube a teréne, public relation, administratívna
podpora.
Mgr.Bronislava Kováčiková
Psychologička v klube a v teréne, fundraising, koordinovanie komunitných aktivít.
Mgr. Tomáš Peštuka
Pracovník v nízkoprahovom klube.
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10. FINANČNÁ SPRÁVA

PRÍJMY ORGANIZÁCIE
Bratislavský samosprávny kraj

42 365 €

Štátne zdroje

Magistrát hlavného mesta Bratislava

1 337,63 €

Štátne zdroje

Mestská časť Bratislava - Petržalka

3 980 €

Štátne zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR

5 588 €

Štátne zdroje

Implementačná agentúra MPSVR

42 965,68 €

Štátne zdroje

Ministerstvo zdravotníctva SR

5 981,78 €

Štátne zdroje

Nadácia Otvorenej Spoločnosti

17 992,95 €

Nadačné zdroje

Nadácia pre deti Slovenska

5 567,29 €

Nadačné zdroje

10 000 €

Nadačné zdroje

1 011 €

Nadačné zdroje

SK-NIC
Nadácia TESCO
Asignácia 2%

30 184,30 €

Asignácia 2%

Dary od PO

2 487,26 €

Dary

860,22 €

Dary

Dary
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Pedagogické praxe

659,08 €

Iné

924 €

Vrátenie dotácie z roku 2019- MZ SR

-98,88 €

Pedagogické praxe
Iné
Iné

SPOLU 171 805,31 €

Štátne zdroje

Nadačné
zdroje

Asignácia 2%

Dary PO

Dary

Pedagogické
praxe

Iné

102 218,09 €

34 571,24 €

30 184,30 €

2 487,26€

860,22 €

659,08 €

924 €

Výdavky KASPIAN 2020
Mzdy a odvody

127 174,18 €

Spotreba materiálu

8 008,73 €

Spotreba energie

2 321,84 €

Opravy a údržba

1 965,22 €

Služby
Zákonné sociálne náklady
Úradné poplatky
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Potraviny
Iné

19 940,76 €
3 157,83 €
161,27 €
8 000 €
1 351,28 €
62,92 €

Spolu 172 144,03 €
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11. 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 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 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
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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. Realizovali 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. 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 objekt 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. Oslávili 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 štvorročný 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 alkohole. V tomto roku sa nám podarilo
zrekonštruovať U-rampu a doplniť aj niektoré 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.
2020
Rok, ktorý bol skoro celý poznačený pandémiou COVID 19. Napriek tomu, sme sa
celý rok snažili udržiavať kontakt s deťmi a mladými, čo sa nám darilo najmä kvôli tomu, že v
KASPIANe je už 16 rokov terénny tím. Napriek pandémii sa nám podarilo zorganizovať v
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lete naše obľúbené komunitné aktivity a dokonca aj Vianočnú vencovačku, hoci v
upravenom režime. Postavili sme nový level hry OKO, zameranej na bezpečnosť na
internete.
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NAŠU PRÁCU PODPORILI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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
Nadácia otvorenej spoločnosti
SK - NIC
Slovak Telekom
Kinstellar
Tesco
LIDL
Heineken
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Synergie
Korčula

SPOLUPRACOVALI SME:
●
●

Ecumenical Council of Churches in Slovakia
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
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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 2020 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
23-ročného života. Budeme radi, keď budete jeho súčasťou aj naďalej a čo najdlhšie.
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