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UVODOM
     Hlavnou náplňou občianskeho združenia Ulita je podpora 
a realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý 
vznikol na petržalskom sídlisku s cieľom vyplniť prázdne miesto 
v poskytovaní poradenských, vzdelávacích  a voľnočasových 
aktivít pre deti a mládež. 
     Rok 2009 priniesol opäť množstvo kontaktov s deťmi a 
mladými ľuďmi zo sídliska Kopčany, najmä vďaka pravidelným 
aktivitám, ktoré sa snažíme dlhodobo udržať. Popis jedno- 
tlivých aktivít aj s fotodokumentáciou je možné nájsť  na našej 
webstránke www.ulita.eu.sk, v tejto správe sa Vám snažíme 
priblížiť niektoré z nich. 



NAS PRACOVNY TIM
   V roku 2009 si pracovný tím Ulity opäť prešiel niekoľkými 
zmenami – z tímu pre pracovné vyťaženie odišli dobrovoľníčky 
Paula Jójart, Lucia a Ivana Hanušové a Eva Pevná, ktorá 
bola administratívnou podporou projektu. Naša dlhoročná 
kolegyňa Monika Gondec odišla začiatkom roka na materskú 
dovolenku. 
        Tím sa zároveň rozšíril o nové kolegyne, ktoré priniesli nové 
nápady. Do doučovania pre deti sa ako dobrovoľníčky zapojili 
Lucia Abu-rjaiová, Katarína Zálesňáková, Lucia Bednárová a 
Marta Kabová; Radka Strapková nám pomohla s grafickými 
návrhmi prezentačných materiálov Ulity.

Mgr. Petra Hranova 
(psychologicka)

     Mgr. Monika Jurikova 
          (socialna pedagogicka)

MA Matej Blazek 
(socialny geograf)

Mgr. Anna Krasnanska 
            (psychologicka)

     Mgr. Janka Petraskova
      (psychologicka)

Mgr. Miroslava Lemesova, PhD. 
(pedagogicka)

Mgr. Nina Paulenova 
(socialna pracovnicka)
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     Školská príprava alebo „ doučko“ pre 
deti navštevujúce ZŠ a predškolákov/čky 
prebiehala dvakrát týždenne. Deti majú 
v klubových priestoroch možnosť urobiť 
si domáce úlohy a pripraviť sa na ďalší 
školský deň pod individuálnym vedením 
kvalifikovaných pracovníčok.      
  Zvláštna pozornosť je venovaná 
deťom, ktorým ide písanie, čítanie a 
počítanie ťažšie alebo majú problémy s 
pozornosťou. „Doučko“ navštevovalo 34 
detí a počas  67 služieb sme zaznamenali 
396 kontaktov. Na prácu s predškolákmi 
počas školského roka nadviazala v júli 
intenzívna 2-týždňová „predškolská 
prípravka“. 

	  

      Na medzinárodnom stretnutí mládeže 
v anglickom Liverpoole organizovanom 
nemeckou partnerskou organizáciou 
European Playwork Association sa v júli 
zúčastnila skupina 6 mladých ľudí zo 
sídliska. Skupina sa celý rok stretávala 
a so zapojením ďalších rovesníkov 
pripravovala prezentačné video o 
sídlisku a workshop na tému stretnutia, 
ktorou bolo pouličné násilie a spôsoby 
vyrovnávania sa s ním. So skupinou sme 
počas prípravy absolvovali aj tréningovo-
zážitkový víkendový pobyt v Senci.

Medzinarodne stretnutie mladezeSkolska priprava pre najmensich
   Prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce na sídlisku sme v roku 2009 počas 
72 služieb zaznamenali 1692 kontaktov 
so 132 deťmi a mladými ľuďmi. V „teréne“ 
sa konzultuje individuálne aj skupinovo a 
v prípade záujmu majú mladí ľudia alebo 
ich rodičia možnosť využiť poradenské 
služby v priestoroch Komunitného 
centra. Kontakt s menšími deťmi 
prebieha prostredníctvom hrových a 
športových aktivít.

Terenna socialna praca
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  Komunitné centrum Kopčany ponúka široké spektrum aktivít, 
do ktorých sa počas roku 2009 zapojilo približne 150 detí a 
mladých ľudí. Patrí medzi ne terénna sociálna práca, klubové 
aktivity a jednorázové akcie na sídlisku aj mimo neho. 
    Okrem pracovného tímu Ulity sa do príprav a organizácie 
jednotlivých aktivít zapojilo ďalších 50 dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok z partnerských organizácií.  Za ich pomoc im 
patrí veľká vďaka.

NASE AKTIVITY
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Komunitne akcie na sidlisku
    V júli deťom americkí študenti a ich 
lektori z Orbis Pictus zorganizovali Play 
Day a bedmintonistky zo združenia PA 
ZOA pripravili bedmintonový turnaj.  
     V auguste mali deti možnosť zúčast-
niť sa na bubnovačke s o.z. Zvuky cez 
ruky a tiež sme si zaspomínali cez 
projekciu fotografii na niekoľkoročné 
spolunažívanie Komunitného centra s 
obyvateľmi sídliska.

    V lete nebola na sídlisku núdza o 
veselé a pestrofarebné komunitné akcie, 
mnohé z nich realizované už s niekoľko-
ročnou tradíciou. Počas sídliskového 
Dňa detí sa do súťaži a hier zapojilo 
66 detí a mladých ľudí. Akcia zároveň 
pritiahla aj množstvo rodičov a vytvorila 
im priestor pre neformálne stretnutie v 
príjemnej atmosfére.

     Okrem toho sme sa prostredníctvom 
Nadácie Pontis zapojili v júni do akcie 
„Naša Bratislava“ a pomoc dobro-
voľníčok z firmy Johnson Controls sme 
využili pri skrášlení priestorov klubu a 
zorganizovaní hier pre deti. Hrového 
popoludnia sa zúčastnilo viac ako 30 detí 
a našu posilu nezaskočilo ani upršané 
počasie.
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       Obe skupiny - dievčatá aj chlapci sa v 
rámci projektu „Urob to inak“ zúčastnili 
zážitkových pobytov, ktoré sme zame-
rali na rozvoj sociálnych zručností 
prostredníctvom zážitkovej pedagogiky 
a outdoorových aktivít. Napríklad v 
apríli sme spoločne s OZ Pathfinder 
pripravili pre skupinu chlapcov zážitkovú 
víkendovku s názvom „Hostinec 
pod skalou“ a v júli 5-dňový letný 
tábor „Tajomstvo kráľa“ s historickou 
tematikou.

   Jeden deň v týždni boli klubové 
priestory vyhradené iba pre dievčatá. 
Čas trávený v dievčenskej skupine bol 
vypĺňaný kreatívnymi činnosťami, 
hrami a rozhovormi. Počas 28 služieb 
sme zaznamenali 160 kontaktov s 27 
dievčatami. 

Dievcenska skupina
   Pravidelné aktivity so skupinou chlapcov 
vo veku od 6 do 14 rokov v klubových 
priestoroch prebiehali počas mesiaca jún.  
V ostatných mesiacoch boli nahradené 
zážitkovými aktivitami mimo sídliska 
Kopčany - chlapci mali napr. možnosť 
zúčastňovať sa hipoterapie v spolupráci 
s organizáciou Kôň ako koníček. Aktivít 
sa zúčastňovalo 21 chlapcov.

Chlapcenska skupina
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    V septembri sme spoločne s partnerskou organizáciou 
European Playwork Association z Hamburgu zorganizovali 
5-dňový medzinárodný tréning „Let´s get out of the shell“ 
pre pracovníkov a pracovníčky programov pre mládež so 
zameraním na komunikáciu s médiami. 
    Okrem workshopov na „mediálne“ témy mali účastníci 
možnosť nakuknúť aj do nízkoprahových klubov Mixklub a 
Kaspian. Vyvrcholením tréningu bolo spoločne pripravené 
hrové popoludnie pre deti zo sídliska Kopčany, ktoré ponúklo 
množstvo hier a tvorivých aktivít.

AKO SME SA VZDELAVALI
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     Na informovaní o našej činnosti sme spolupracovali s 
vybranými novinárkami, ktoré nehľadajú senzácie, ale popisujú 
aktivity projektu a pomáhajú nám komunikovať pozitívnejší 
obraz sídliska Kopčany smerom k širokej verejnosti. Články 
o Ulite ste mohli nájsť v Petržalských novinách a v časopise 
Nota bene.

ULITA V MEDIACH
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    V roku 2009 mohli aktivity programu Komunitné 
centrum Kopčany fungovať vďaka kombinácii financií 
zo samosprávnych, štátnych, nadačných aj súkromných 
zdrojov.   

FINANCNA PODPORA

Bratislavský samosprávny kraj                         9.958,17 €

Rada vlády pre prevenciu kriminality              5.299,61 €

Mestská časť Bratislava – Petržalka                 4.979,00 €

Iuventa, Mládež v akcii                                      4.038,22 €

Nadácia pre deti Slovenska                                3.063,47 €

Konto Orange                                                       2.150,00 €

Nadácia Intenda                                                   1.612,04 €

Nadácia SPP                                                           1.275,41 €

Darca (fyzická osoba)                                            800,00 €

Hlavné mesto Bratislava                                       620,00 €

Nadácia Pontis                                                        110,00 €



           Chceme sa poďakovať všetkým jednotlivcom a organizáciám, 
vďaka ktorým sme mohli už šiesty rok ponúkať služby deťom 
a mladým ľuďom zo sídliska Kopčany a vďaka ktorým môže 
Ulita úspešne oslavovať svoje druhé narodeniny.

NA ZAVER
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