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za monitorovacie obdobie
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STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
Projekt Programy pre deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany sa zameriava na
prioritnú os č.4-Sociálne začlenenie so špecifickým cieľom - Prechod z inštitucionálnej na
komunitnú starostlivosť. Prostredníctvom hlavnej aktivity a podaktivitami prispieva k podpore
oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie programov
a odborných metód práce. Udeje sa tak formou výkonov opatrení v otvorenom prostredí na
sídlisku Kopčany a formou skupinových klubových aktivít; vzdelávacích; stimulačno
vzdelávacích programov; výchovno-rekreačných; jednorazových a komunitných aktivít.
Aktivity sú zamerané na podporu riešení náročných situácií detí a mladých ľudí v
rodine, v škole, na pomoc pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných
problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, rozvoj životných a sociálnych zručností.
Včasné riešenie problémov pomáha predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny. Zvyšovanie
dostupnosti aktivít a rozvoj zručností znižuje riziko sociálneho vylúčenia detí a plnoletých a
pomáha prekonávať jeho dopady. V rámci projektu sa zameriavame na zvýšenie intenzity
výkonu opatrení v rámci už realizovaných programov pre klientov.
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MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ
Počas monitorovacieho obdobia pracovali na realizácii aktivít projektu 4 odborní
pracovníci a spolu obslúžili až 93 klientov. Ročný merateľný ukazovateľ sme teda naplnili až
na 81%. Pričom záujem zo strany klientov bol ešte vyšší. Vzhľadom však na kapacitné možnosti
pracovníkov v rámci projektu (max. 15 resp. 25 klientov za mesiac) sme niektorých klientov,
s ktorými pracovníčky v daný mesiac pracovali v rámci projektu nemohli vykázať. Zároveň sa
kvôli problematickej interpretácie ohľadom kvalifikácie jednej sociálnej pracovníčky sme
v polovici monitorovacieho obdobia zistili, že náklady na jej mzdu nám nebudú uznané.
Z projektu sme ju teda museli stiahnuť, a teda aj klientov, ktorým sa venovala za dané mesiace
sme do merateľného ukazovateľa NEZAPOČÍTAVALI.
Kumulatívny počet klientov za celé obdobie projektu je aktuálne už 111 klientov. To
znamená že už teraz napĺňame kvóty merateľného ukazovateľa na celé 4 ročné obdobie projektu
na takmer 100%. Za tento úspech môže naša dlhoročná prítomnosť v komunite, dostupnosť
(nízkoprahovosť) ponúkaných programov, profesionalita a z nej prameniaca vybudovaná
dôvera komunity. Nových klientov teda často privedú sami ľudia z komunity a s dôverou im
odporúčajú naše programy a poskytované služby. Tiež v komunite realizujeme aktivity na
zviditeľnenie našich program, a informujeme tak o nich komunitu potencionálnych klientov
(ktorí sa na sídlisko Kopčany prisťahovali) - ako napríklad hrový deň na sídlisku, premietanie
fotiek alebo Mikuláš (kde tento rok aktívne pomáhali a participovali aj tínedžeri zo
skupinového programu 13+).
Taktiež tento fakt spôsobuje fluktuácia klientov, keďže v rámci našej cieľovej skupiny
pracujeme s mnohými klientami, ktorý žijú v Ubytovni hl. mesta Bratislavy. Keďže pobyt v
ubytovni je len dočasné riešenie, po vypršaní 5 ročného nájmu, resp. vyriešení svojej bytovej
otázky sa klienti odsťahujú často do iných mestských častí a kontakt je potom s nimi veľmi
sporadický a postupne zaniká. Nami poskytovaná sociálna asistencia už pre nich nie je
potrebná, alebo ju vyhľadajú v mieste svojho aktuálneho pobytu, ktoré sa im snažíme pomôcť
vyhľadať, resp. ktoré im vieme odporučiť.
V ďalšej fáze projektu obsadíme pozíciu ešte 1 pracovníka (psychológa) na celý úväzok
a zároveň hľadáme skúseného sociálneho pracovníka na aktuálne neobsadenú pozíciu.
Stanovený merateľný ukazovateľ by sme teda v rámci 4-ročného projektového obdobia mali
určite naplniť.
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HLAVNÉ AKTVITY PROJEKTU
V rámci výkonu hlavnej aktivity projektu - Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, vykonávanej prostredníctvom
jednotlivých podaktivít sme za monitorovacie obdobie projektu (január - december 2018)
zaznamenali viac ako 2000 kontaktov s 93 klientami.
Výkony opatrení v otvorenom prostredí (tzv. služby terénnej sociálnej práce) sme
realizovali dva až tri-krát do týždňa v závislosti od ročného obdobia. Počas letných prázdnin
sme zabezpečovali deťom aj extra aktivity v otvorenom prostredí v rámci ktorých sme podporili
zmysluplné trávenie voľného času. S deťmi sme navštevovali detské ihriská mimo sídliska
Kopčany. So staršími deťmi sme vykonávali športovú aktivitu hrania plážového volejbalu. Tým
sme podporili mobilitu detí, poskytli možnosť nadviazať vzťahy s deťmi z iného prostredia a
rozširovali obzor ich možností. V rámci vnútorných priestorov centra sme poskytovali
skupinové programy rozdelené podľa veku detí. Prebiehali 3 základné, zvlášť pre deti vo veku
(6-10,10-13,13-20). Okrem týchto skupinových programov sme realizovali tzv. „projekt
KPCN“ v rámci, ktorého mladí ľudia sa venovali tvorbe oblečenia s logom nesúcim menom
sídliska. Posledným skupinovým programom bola príprava mladých ľudí na medzinárodnú
výmenu mládeže v Portugalsku. Cieľmi týchto programov sú upevnenie vzťahov, zvyšovanie
aktívnej participácie a sebadôvery detí a mladých ľudí a využitie motivačného potenciálu
programu (účasť za snahu, dobré správanie, zapájanie sa do skupinových klubových aktivít
a aktívna prípravy programu). Významným prvkom boli výchovné programy v rámci, ktorých
sme sprostredkovali deťom a dospievajúcim zážitky, s ktorými sa ich rovesníci bežne stretávajú
a podporili tak získavanie dôležitých životných skúseností, rozvíjanie životných a sociálnych
zručností prostredníctvom zážitkového učenia. V rámci týchto aktivít sme absolvovali s deťmi
a s mladými ľuďmi pobyt na Duchonke, vo Veľkom Mederi a mládežnícku výmenu
v Portugalsku. Výchovné pobyty majú veľký potenciál týkajúci sa motivácii detí/ mladých ľudí
a pozitívne vplývajú na vzťahy medzi klientmi/kami a medzi klientmi/kami a pracovníkmi.
V roku 2018 sme sa zamerali viac aj na individuálnu prácu s klientmi/kami, na základe ktorých
vieme ešte lepšie intervenovať a poskytnúť potrebnú pomoc a podporu. Blízkym dospelým
poskytujeme individuálne poradenstvo, v rámci ktorého im vieme poradiť pri výchovných
problémoch, sprostredkovať nadväzujúcu službu, či pomôcť pri vyhotovení rôznych žiadostí
a životopisoch. Spolu tieto aktivity navštívilo a služby na komunitnej úrovni využilo počas
monitorovacieho obdobia až 93 klientov.
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Výkon opatrení v otvorenom prostredí:
§11 ods. 1 písm. f) program zameraný na odstránenie alebo zredukovanie negatívnych
vplyvov prostredia a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu.
Pracovníci a pracovníčky Ulity sú k dispozícií klientom na sídlisku Kopčany na miestach, kde
sa bežne stretávajú a trávia voľný čas. Aktívne ich oslovujú s ponukou poradenských a
voľnočasových služieb. Tieto aktivity slúžia na aktívne vyhľadávanie a udržiavanie kontaktu s
cieľovou skupinou. Ciele aktivity:







Podpora zmysluplného trávenia voľného času (zapožičanie materiálu na voľnočasové
aktivity, pomoc pri organizovaní rôznych hier a súťaží)
Pomoc pri nadobúdaní sociálnych kompetencií, rozvoj životných zručností
Pomoc v náročných situáciách prostredníctvom konzultácií alebo poradenských
rozhovorov (školská dochádzka a prospech, vrstovnícke vzťahy, vzťahy v rodine a
pod.)
Sekundárna prevencia sociálno-patologických javov (užívanie návykových látok,
krádeže a pod.)
Sprostredkovanie informácií a kontaktov na pomáhajúce inštitúcie (sociálne, právne,
zdravotné a pod.), distribúcia edukačných materiálov
Podpora svojpomocných aktivít a participácie na živote sídliskovej komunity

Metódy a aktivity:
Počas výkonov opatrení v otvorenom prostredí sú využívané atraktívne voľnočasové
aktivity (hry, kreslenie, pohybové aktivity, požičiavanie voľnočasového materiálu a športových
potrieb...), ktoré deti a mladých ľudí jednak pritiahnu a zaujmú, a zároveň pomáhajú rozvíjať
ich zručnosti. Počas aktivít pracovníci/čky intervenujú v prípade konfliktov medzi deťmi a
podporujú ich v dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Okrem týchto aktivít poskytujú
pracovníci/čky kontakt a priestor na rozhovor o témach, ktoré mladí ľudia aktuálne riešia –
formou poskytovania informácií, konzultácií alebo poradenského rozhovoru (rozlišujeme
podľa dĺžky a obsahu). Tieto intervencie prebiehajú individuálne alebo v skupine.
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ŠTATISTIKA (január – december 2018):
Počet služieb: 127
Počet kontaktov: 1280
Počet účastníkov: 93
Najčastejšie riešené témy: škola/škôlka,
rodina/výchova detí, voľný čas, subkultúry,
životný štýl, zdravie

V roku 2018 prebiehal výkon služby 2x týždenne počas prvých zimných mesiacov a od
apríla 3x týždenne. Z toho 2x sme otvárali sklad z voľnočasovým materiálom, ktorý slúži
jednak ako motivácia najmä pre nových detských klientov, tiež ako nástroj k edukácii čo sa
týka šetrného zaobchádzaniu s materiálom a aj ako nástroj na trávenie voľného času vonku na
čerstvom vzduchu.
Terénna sociálna práca je veľmi dôležitá pri kontaktovaní sa s deťmi a s mladými ľuďmi
v ich prirodzenom prostredí, tam kde trávia väčšinu svojho času. Je to priestor, kde môžeme
poskytovať preventívne a voľnočasové aktivity. Deti trávia s nami svoj voľný čas, v bezpečnom
prostredí, zároveň môžeme viesť s nimi poradenské rozhovory a budovať vzťahy. Tu je
priestor, kde najviac stretávame aj rodičov našich detských klientov/tiek. Pri rozhovoroch
s nimi vieme jednak lepšie pochopiť situáciu dieťaťa, a zároveň v spolupráci s rodičmi, sa nám
darí lepšie pracovať na individuálnych krokoch pri riešení problémov dieťaťa.
Deti a dospelí nemuseli prekonávať žiadne bariéry pre kontakt s pracovníkmi (tí sú tu
pre všetkých bez ohľadu na ich vek, nemusia vstupovať do žiadneho priestoru a takisto môžu
slobodne odchádzať atď.) To prináša priestor pre osobné rozhovory a pre rozvíjanie vzťahov.
V rámci služieb sme taktiež motivovali deti a mladých ľudí, ale i ostatných obyvateľov do
upratovania sídliska a do jeho skrášľovania napr. vo forme čistenia stien ihriska od čmáraníc.
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Letné aktivity v rámci služieb terénnej sociálnej práce
Deti a mladí ľudia zo sídliska Kopčany často nemajú možnosti tráviť letné prázdniny na
dovolenkách či v táboroch. Aby sme im ponúkli alternatívu a pomohli aj ich pracujúcim
rodičom, cez letné prázdniny sme mávali posilnené služby. Výkony opatrení v otvorenom
prostredí sme teda počas leta mali navýšené až na 5 služieb týždenne. Leto sme začali aj končili
týždňom s výletmi po petržalských ihriskách. Cieľom bolo, aby deti spoznali aj svoje širšie
okolie a vedeli o rôznych možnostiach a miestach, kde môžu tráviť voľný čas.
V pondelky, stredy a štvrtky sme otvárali sklad s voľnočasovým materiálom
v tradičných časoch. Okrem toho sme v pondelky sme mali navyše ešte hodinový tréning spolu
s deťmi na workoutovom ihrisku. V utorky sme sa stretávali s deťmi od 12 rokov na Magio
pláži, kde sme hrávali volejbal. Cieľom týchto aktivít bolo zvyšovanie mobility, rozvoj
športových zručností a podpora zdravého životného štýlu cieľovej skupiny. Okrem toho vďaka
nadviazanému kontaktu otvárali tínedžeri témy, ktoré ich trápili a častejšie vyjadrili potrebu
konzultácie, či poradenského rozhovoru. V stredy sme realizovali tiež vzdelávacie kluby na
ihrisku - kde sme sa hravou formou zameriavali na precvičovanie školských zručností. Aj
týmto spôsobom sme chceli prispieť, aby počas prázdnin mali deti zachovanú kontinuitu učenia
sa a mali tak ľahší návrat v septembri do školy. V piatky sme sa stretávali s rodičmi na
materskej dovolenke v rámci pripravovaných piknikov pre rodičov. Počas týchto piknikov
sme nachystali drobné občerstvenie a kým jedna z pracovníčok mala priestor na konzultácie
či poradenský rozhovor s rodičmi na dôležité témy napr. výchovy detí, rodinné financie...,
ďalšia pracovníčka sa venovala ich deťom resp. ostatným deťom, ktoré sa v tom čase nachádzali
na detskom ihrisku, s pripravenými hrovými aktivitami na rozvoj zručností.
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Skupinové klubové programy
§11 ods. 1 písm. c) organizovanie alebo sprostredkovanie programov na pomoc pri riešení
problémov v rodine, v škole, sociálnych a výchovných problémov v rodine a v medziľudských
vzťahoch; písm. f) program zameraný na odstránenie alebo zredukovanie negatívnych vplyvov
prostredia a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu
Hlavným cieľom programu je obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov
prostredia, znižovanie dopadu znevýhodňujúcich životných podmienok v živote detí a mládeže
zo sídliskovej komunity zvýšením dostupnosti voľnočasových, neformálnych vzdelávacích
a preventívnych klubových aktivít. Súčasťou programu je vytvorenie priestoru pre spoločné
stretávanie v bezpečnom prostredí centra (§4 ods. 1 písm. d). Ďalšími cieľmi programu sú
rozvoj životných a sociálnych zručností detí a dospievajúcich, rozvoj sebavedomia, ako aj
vytvorenie priestoru pre podporu pri riešení náročných životných situácií, problémov v rodine
a medziľudských vzťahoch.
Popis programu a metódy
Aktivity programu sú členené podľa veku účastníkov, aby boli v súlade so záujmami a
potrebami jednotlivých vekových skupín a program mohol byť cielene zameraný na nároky
spojené s daným vývinovým obdobím. Obsahová náplň jednotlivých skupín sa tak utvára každý
rok, pričom kladieme dôraz na to, aby na jej tvorbe v čo najväčšej možnej miere participovali
samotní klienti.
Program tvoria diskusné aktivity a sociálno-psychologické hry, hry na rozvoj životných
zručností, spoznávanie seba a iných, tvorivé dielne, ale rovnako sa deti a mladí ľudia počas
stretnutí môžu rozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú či trápia, zahrať sa spoločenské hry,
pracovať na počítačoch a využívať internet alebo využiť klubový priestor na relax. So
zvyšujúcim sa vekom majú klienti možnosť pracovať na dlhodobých projektoch (napr.
prostredníctvom tvorby participatívneho videa alebo prípravy na medzinárodné stretnutia
mládeže). Podporujeme ich aj v aktívnej participácii na živote komunity cez plánovanie a
realizáciu aktivít na sídlisku pre menšie deti, ich rovesníkov alebo iných obyvateľov, zapojenie
sa do pomenovávania problémov lokality a revitalizácie sídliska.
Súčasťou programu sú aj jednodňové zážitkové alebo poznávacie výlety, zamerané na
rozvoj zručností a nadobúdanie nových skúseností.
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ŠTATISTIKA (január – december 2018):
Počet služieb: 128
Počet kontaktov: 778
Počet účastníkov: 71
Najčastejšie riešené témy: rovesnícke vzťahy,
sex/partnerské vzťahy, škola, rodina, zdravie

KLUBKÁČ - skupina pre 6-10 ročných, prebiehal v utorok od 15.00 do 16.30
Na základe ohlasov komunity a vďaka finančnej podpore projektu Programy pre deti a
mladých ľudí na sídlisku Kopčany z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje sme od septembra 2017
mohli otvoriť novú aktivitu - Klubkáč. Vytvorili sme tak priestor aj pre najmladších školákov
do 10 rokov! Každý utorok tak môžu malí školáci prísť do klubu spolu s rovesníkmi, kde sa
spoločne dozvedajú ako funguje svet okolo nich.
Klubkáč sa v roku 2018 tešil veľkému záujmu detí! Táto aktivita v sebe skrýva tak ako
voľnočasovú, vzdelávaciu aj poradenskú a prevenčnú stránku. Prvý pol rok sme sa s deťmi
venovali téme: „Telo“. Od septembra bola zvolená téma - „najväčšie vynálezy ľudstva“, pričom
deti sa tu dozvedúvajú o vynálezoch zážitkovou formou a prostredníctvom rôznych pokusov.
Pre deti v tomto veku je to výborným prostriedkom pre nabudenie ich zvedavosti voči učeniu,
ale tiež ideálny spôsob, akým môžu tráviť svoj voľný čas a priestor, kde si môžu nacvičovať aj
sociálne zručnosti vytváraním nových priateľstiev a dodržiavaním pravidiel skupiny.
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SKUPINOVÉ STRETNUTIA pre 10-13 ročných prebiehali v utorok od 17.00 do 19.00.
Zmyslom tejto aktivity je, že sa deti
môžu

stretávať

so

svojimi

kamarátmi

v bezpečnom a prijímajúcom prostredí a majú
tak možnosť využiť svoj voľný čas efektívne a
zmysluplne. V rámci stretnutí deti mali možnosť
hrať sa spoločenské hry, počúvať hudbu, ale
najmä mať kontakt s pracovníčkami, s ktorými
sa mohli porozprávať či už individuálne alebo
skupinovo na témy, ktoré ich zaujímali.
Tieto skupinové stretnutia prispievajú aj k budovaniu vzťahu medzi deťmi - stabilné
a bezpečné rovesnícke vzťahy im potom pomáhajú vysporiadať sa lepšie s problémami, ktoré
si zažívajú či už doma alebo v škole. Tento rok sme sa na stretnutiach zamerali na spoznávanie
rozličných kultúr, rozprávali sme sa o zvykoch, tradíciách a rozdieloch medzi ľuďmi. Deti sme
sa tak snažili priviesť k väčšej tolerancii a rešpektovaniu druhých ľudí. Náš zahraničný EVS
dobrovoľník Oscar nám porozprával o španielskej kultúre, ale aj o vzdialenej Kolumbii. Spolu
sme si zatancovali aj tradičné rómske tance a rozprávali sme sa aj o našej slovenskej kultúre.
Začiatkom roka nás na skupine navštívil Kamil z Palestíny a predstavil nám svoju kultúru.
Skúšali sme si napísať svoje meno po arabsky, ale aj si sme spoločne pripravili tradičný pokrm,
ktorým je hummus. Vo februári sme s deťmi navštívili KC Mareena, kde sme vďaka Rohlimu
spoznali aj Afganskú kuchyňu a kultúru. V apríli sme si vďaka predstaveniu EDUdramy
zahrali a vžili sa do príbehu 10-ročných utečencov, čo tiež podnietilo živú diskusiu a záujem
detí o tému. Okrem toho sme sa s deťmi rozprávali o najmä o škole a rovesníckych vzťahoch,
ale hlavne sme počúvali témy, ktoré deti samy otvárali a potrebovali sa v nich zorientovať, či
poradiť.

10

SKUPINOVÉ STRETNUTIA ako príprava na medzinárodnú výmenu prebiehali štvrtok
od 16.00 do 17.00.
Skupinové stretnutia boli určené pre mladých ľudí vo veku 15-20 rokov, ktorí sa chceli
zúčastniť mládežníckej výmeny, ktorú každoročne organizuje nemecká organizácia E.p.a.
(europian play association). V rámci týchto výmen sa stretávajú mladí ľudia, ktorí pochádzajúci
zo znevýhodneného prostredia, kde sa formou zážitkového učenia rozvíjajú a zisťujú poznatky
na určitú tému. Pre mladých ľudí možnosť zúčastnenia sa na takejto medzinárodnej výmene, je
často motivácia, ktorá ich ženie po celý rok na sebe pracovať a prispievať pre svoju komunitu.
Prípravné stretnutia na túto medzinárodnú výmenu prebiehali od januára až do júla samotného
odchodu na výmenu. Na stretnutiach sme plánovali rôzne komunitné aktivity, pripravovali sme
workshop, program a jedlo s ktorým sme prezentovali našu krajinu. Kvôli obmedzenej
kapacite, je táto príprava zameraná na menej mladých ľudí, dáva to však priestor o to
intenzívnejšie pracovať s touto skupinou do hĺbky. Medzinárodná výmena prebehla v dátume
21.7-4.8.2018 na Madiere a v Lisabone.
SKUPINOVÉ STRETNUTIA pre 13-20 ročných prebiehali štvrtok od 17.00 do 19.00.
Pri stretnutiach so staršími teenagermi sme sa zameriavali najmä na prevenciu
rizikového správania. S mladými ľuďmi sa otvorene rozprávame o rizikách užívania alkoholu
či iných návykových látok, o bezpečnejšom sexe, alebo o záškoláctve, či o dôsledkoch
neprospievania v škole. Tieto stretnutia sú menej štruktúrované, ako pri mladších deťoch.
Často sa stretávame s témami, ktoré mladých ľudí trápia a máme tu priestor, aby sme
naplánovali aktivity pomocou ktorých môžeme prispieť k riešeniam týchto problémov.
Mladých ľudí často trápi aj ich finančná situácia a preto sme sa zameriavame na tému
zamestnania sa. Pomáhame s hľadaním brigád, s písaním životopisov či založením mailovej
adresy atď. Okrem týchto skupinových programov sme realizovali aj tzv. „projekt KPCN“
v rámci, ktorého mladí ľudia sa venovali tvorbe oblečenia s logom nesúcim menom sídliska.
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Výchovné programy
Okrem pravidelných aktivít, sú pre deti a mladých ľudí veľmi dôležité aj mimoriadne
aktivity, na ktoré sa môžu tešiť, ktoré im prinášajú motiváciu a slúžia aj na utužovanie vzťahov.
Fungujú tiež ako forma zážitkového/neformálneho vzdelávania, z ktorého si deti a mladí ľudia
často zapamätajú oveľa viac, než prostredníctvom klasického formálneho vzdelávania. Tieto
akcie sú dôležité aj na budovanie vzťahov medzi pracovníkmi/čkami a deťmi. Práve mimo
svojho bežného priestoru sa deti oveľa viac otvárajú a začínajú hovoriť o svojich problémoch.
Obzvlášť aktívny sme boli najmä počas letných prázdnin. Deti a mladí ľudia zo sídliska
Kopčany totiž často nemajú možnosti tráviť letné prázdniny na dovolenkách, či v táboroch.
Leto sme začali aj končili týždňom s výletmi po petržalských ihriskách. Cieľom bolo, aby deti
spoznali aj svoje širšie okolie a vedeli o rôznych možnostiach a miestach, kde môžu tráviť
voľný čas. Každý deň sme navštívili iné ihrisko napr. na Hrobákovej ulici, na Magio pláži, atď.
Tento rok bol veľmi bohatý na tieto aktivity:
15/1/2018

Kreatívne čítanie v KC Mareena

22/1/2018

Muzikoterapia v KC Mareena

29/1/2018

Výlet do KC Mareena

19/2/2018

Postav si svoj dom v KC Mareena

24/4/2018

Návšteva Edu dramy v Ulite

10/5/2018

Výlet do cyklokuchyne

22/5/2018

Preventívna akcia o.z. Prima

20/6/2018

Výlet do cyklokuchyne

16 - 19.7.2018 Výchovný program na Duchonke
21.7.- 4.8.2018 Medzinárodná výmena mládeže
2.7 - 6.7.2018

Výlety po petržalských ihriskách

9.7 - 12.7.2018 Výlety po petržalských ihriskách
20.8 - 24.8.2018 Výlety po petržalských ihriskách
27.-30.8.2018 Malí kuchári - varenie s deťmi
10/10/2018

Výlet do Cyklokuchyne

30/10/2018

Výlet do Jump arény

29/11/2018

Výroba prírodnej kozmetiky s firmou Mark body and face
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Poradenstvo – ambulantné
Počet kontaktov: 153
Počet účastníkov: 50
Najčastejšie riešené témy: brigády/práca/financie, škola/škôlka, rodina/výchova, pomoc pri
písaní žiadostí
Okrem iných pravidelných stretnutí centra majú deti, mladí ľudia a rodičia možnosť využiť
individuálne poradenstvo. Túto službu vyhľadávali hlavne v čase akútnej krízy (napr. hrozba
straty bývania, finančná núdza, konflikt v práci a pod.). V centre vieme poskytnúť základné
sociálne poradenstvo, príp. právnu konzultáciu „na diaľku“ s prizvaným odborníkom. Zároveň
je naším cieľom sprostredkovať kontakty na nadväzné služby, ktoré môžu klienti využívať
dlhodobejšie alebo inštitúcie, kde môžu hľadať pomoc. Poradenskú službu využilo zatiaľ 50
klientov a zaznamenali sme 153 kontaktov.
Okrem štruktúrovaných poradenských služieb si zaznamenávame aj počet iných konzultácii –
teda keď nás klienti/ky oslovili aj mimo vyhradeného času aktivít alebo dohodnutého
individuálneho stretnutia. Mladí ľudia nás môžu kontaktovať prostredníctvom chatu aj na
sociálnej sieti a dohodnúť si stretnutie v centre.
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