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 Rok 2008 
sa pre Komunitné centrum Kopčany niesol v znamení 
významných zmien a odvážnych krokov.  

V januári 2008 sa  Komunitné centrum Kopčany  po štyroch rokoch spoločného fungovania 
oddelilo od OZ Odyseus.  Odvtedy realizuje svoje aktivity pod záštitou novovzniknutej 
organizácie Ulita. 
V priebehu roka 2008 sa v programe opäť udialo niekoľko personálnych zmien. Na miesto 
spolupracovníkov, ktorí z tímu Komunitného centra odišli, nastúpili noví kolegovia a 
kolegyne. Podieľajú sa na organizačnej a administratívnej podpore projektu a realizácii 
aktivít pre deti a mládež. V júni bola tiež zrušená pozícia koordinátora/ky Komunitného 
centra Kopčany a zavedené tímové riadenie programu. 

Čas ukáže, či tieto zmeny boli užitočné a dobre naplánované. Jedno je však isté už teraz,   
Komunitné centrum Kopčany uzavrelo piaty rok svojho fungovania s množstvom úspešne 
realizovaných aktivít a neklesajúcim počtom kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi na sídlisku.
      

Mgr. Nina Paulenová, (ex)koordinátorka programu



 komunitné CentRum kopčany 
realizuje svoju činnosť prostredníctvom terénnej sociálnej práce a klubových aktivít. 
Pracovníci a pracovníčky ponúkajú základné psychologické a sociálne poradenstvo, atraktívne 
voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany.

 pRínosom  pRogRamu je:

¤	 Zvýšenie dostupnosti poradenských a voľnočasových služieb pre deti a mladých ľudí 
prostredníctvom aktivít na miestach, kde sa deti a mladí ľudia stretávajú a trávia čas. Program 
oslovuje deti a mladých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nevyužívajú existujúcu sieť inštitúcii 
a zároveň je zjavná potreba mať k takémuto servisu prístup. V Komunitnom centre Kopčany 
pracujeme na princípoch nízkoprahovosti. 

¤	 Reagovanie na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, ktorým sa snažíme svojimi 
aktivitami prispôsobiť. Zároveň dbáme na to, aby sa do prípravy a realizácie aktivít deti a 
mladí ľudia aktívne zapájali.

¤	 Program prostredníctvom jednotlivých aktivít plní úlohy sociálnej prevencie 
zameranej na rôzne vekové kategórie a na rôznych stupňoch (primárna, sekundárna 
prevencia).



pRaCovný tím komunitného CentRa kopčany

Mgr. Petra Hraňová

štatutárna zástupkyňa Ulity, profesiou psychologička, poskytuje poradenstvo v Poradni pre 
teenagerov, pracuje ako kontaktná pracovníčka v “teréne” a vedie prípravnú skupinu na 
medzinárodné stretnutie mládeže

Mgr. Monika Marková

štatutárna zástupkyňa Ulity, profesiou sociálna pedagogička, pracuje ako kontaktná 
pracovníčka v “teréne”, metodicky vedie školskú prípravu pre deti a pripravuje klubové 
aktivity pre chlapčenskú skupinu 

Mgr. Nina Paulenová

do júna 2008 koordinátorka programu Komunitné centrum Kopčany, od júla pracuje 
dobrovoľne ako terénna sociálna pracovníčka a zastrešuje komunitné a zážitkové akcie pre 
deti na sídlisku

Mgr. Monika Gondec

profesiou psychologička, vedie klubové aktivity pre dievčenskú skupinu a podieľa sa na školskej 
príprave pre deti, zároveň je zodpovedná za personalistiku Ulity



Kto odišiel...

Mgr. Alžbeta Duffeková – profesiou liečebná pedagogička, do júna 2008 viedla špeciálno-
výchovný program pre deti “Klubkáč”

Mgr. Martin Mikulič - kontaktný pracovník v “teréne” do júla 2008

Mgr. Eva Hudáková – do septembra 2008 sa venovala ako dobrovoľníčka deťom počas školskej 
prípravy a jednorazovým akciám pre deti na sídlisku aj mimo neho

Kto sa pridal...

Mgr. Paula Jójart – venuje sa ako dobrovoľníčka deťom počas školskej prípravy

Mgr. Anna Krasňanská – kontaktná pracovníčka v “teréne” od októbra 2008

MA Matej Blažek – kontaktný pracovník v “teréne” od októbra 2008, spoluvedie aktivity pre 
chlapčenskú skupinu

Mgr. Lucia Hanušová – od novembra 2008 sa venuje hlavne školskej príprave pre deti a  
administratívnej práci 

Príležitostne dobrovoľnícky na letných akciách Komunitného centra Kopčany pomáhali: 
Debora Pastirčáková, Martin Basila, Peter Devínsky a dobrovoľníci/čky INEX Slovakia a o.z. 

Pathfinder. 



aktivity v Roku 2008
Komunitné centrum Kopčany ponúka aktivity 
a služby, ktoré možno rozdeliť do 3 skupín: 

¤	 Terénna sociálna práca

¤	 Pravidelné klubové aktivity

¤	 Jednorázové komunitné aktivity a výlety mimo sídliska Kopčany

teRénna soCiálna pRáCa 

je najstaršou a stále najdôležitejšou aktivitou v ponuke Komunitného centra Kopčany. 
Predstavuje pravidelný kontakt pracovníkov a pracovníčok Komunitného centra s deťmi a 
mladými ľuďmi priamo v prostredí sídliska. 

Ulica je miesto, kde veľká časť detí a mladých ľudí trávi čas a kde pravidlá nie sú určované 
pracovníkmi/čkami Komunitného centra. Deti a mladí ľudia tu majú veľkú voľnosť a priestor 
prezentovať svoje postoje a názory. Ide o veľmi efektívny spôsob 
vyhľadávania nových a udržiavania už nadviazaných kontaktov.  

V “teréne” sa realizuje individuálne aj skupinové poradenstvo, 
konzultácie v uplynulom roku sa týkali prevažne tém: konflikty 
v škole, látkové závislosti, bezpečnejší sex a sexuálne správanie, 
partnerské, rodinné alebo kamarátske vzťahy... Pracovníci/čky 
v prípade potreby poskytujú krízovú intervenciu v náročných 
životných situáciách.



Kontakt s menšími deťmi  (6-13 rokov) prebieha 
prostredníctvom hrových a športových aktivít.  

Pracovníci/čky Komunitného centra zaznamenali počas 
roka 2008 na 64 službách „v teréne“ 1764 kontaktov 
s deťmi a mladými ľuďmi. 

pRavidelné klubové aktivity

Školská príprava alebo „DoučovaNie“ prebiehala 
dvakrát týždenne, vždy v trvaní 90 minút. Je určená 
pre deti prvého až štvrtého ročníka základných škôl. 
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 s poruchami 
učenia a pozornosti. V niektorých prípadoch sa na našu 
veľkú radosť podarilo do doučovania zapojiť aj starších 
súrodencov detí.

Počas 45 stretnutí v klube sa spoločne s nami na školu 
pripravovalo 40 detí a zaznamenali sme 225 kontaktov. 



90 minút v týždni, vždy v stredu boli klubové priestory 

vyhradené iba pre dievčatá. Čas trávený v „DievčeNsKej 
sKuPiNe“ bol vypĺňaný kreatívnymi činnosťami, hraním 

spoločenských hier, rozhovormi na „dievčenské“ témy, 

prípadne prípravou na nadchádzajúce akcie (víkendové 

pobyty mimo Bratislavy...).

Počas roka 2008 prebehlo 35 stretnutí, ktorých sa 
zúčastňovalo 22 dievčat (spolu 238 kontaktov). 

Do júna 2008 bol pravidelne 

realizovaný špeciálno-výchovný 

program “KlubKáč”,                                 

ktorý bol určený pre skupinu 

detí do 9 rokov. Aktivity boli 

zamerané na rozvoj životných 

zručností a nácvik spolupráce v 

skupine prostredníctvom hier a 

tvorivých aktivít. 

Na „Klubkáči“ sme zaznamenali 
65 kontaktov, pravidelne ho navštevovalo 10 detí. 



Od októbra 2008 bol „Klubkáč“ nahradený klubovými aktivitami pre chlapcov vo veku od 6 
do 14 rokov. Klubové priestory boli pre „CHlaPčeNsKú sKuPiNu“ otvorené raz do týždňa 
(vždy v utorok) a boli využívané na hry, rozhovory, pracovné aktivity či iba voľné trávenie času 
v bezpečnom priestore klubu. 
Hlavným cieľom tejto aktivity je rozvoj životných zručností 
(komunikácia, riešenie problémov, spolupráca, tolerancia, 
zodpovednosť) a významný je jej prevenčný charakter. 

Počas niekoľkých týždňov do konca roka 2008 bolo 
realizovaných 10 stretnutí a zaznamenaných spolu 79 
kontaktov so 17 chlapcami.
  

Počas roka 2008 sa v priestoroch Komunitného centra 
stretávala 2x mesačne aj skupina mladých ľudí, ktorí sa 
pripravovali na MeDziNároDNé stretNutie MláDeže 
v španielskej Málage. Partnerom stretnutí je European 
Playwork Association z Hamburgu a ďalšie mládežnícke 
organizácie z Talianska, Portugalska, Španielska, 
Nemecka a Anglicka. Témami stretnutí boli napr. život 
utečencov na Slovensku, kultúrne rozdiely a predsudky, 
závislosti, životný štýl ale aj tréning jazykových 
a geografických znalostí. 

Výstupom bol pripravený workshop a video o Bratislave, ktoré skupina 6 mladých ľudí zo sídliska 
na Medzinárodnom stretnutí v septembri odprezentovala. 



Po dlhšej prestávke sa na jeseň 2008 podarilo opäť spustiť  PoraDňu Pre DosPievajúCiCH. 
Psychologické a sociálne poradenstvo je poskytované v klubových priestoroch 1x týždenne. Služba 
reaguje na potrebu presunúť niektoré poradenské rozhovory z „terénu“ do štruktúrovaného 
a intímnejšieho prostredia Komunitného centra. Poradňu vedie psychologička, v prípade potreby je 
prizývaná sociálna pracovníčka alebo sociálna pedagogička centra. 

Počas letných prázdnin bol priestor klubu 2 augustové týždne vyhradený pre 
PreDšKolsKú PríPravu. Deti, ktoré nenavštevovali materskú školu a mali v septembri 
nastúpiť do 1. ročníka ZŠ, sa každý deň pripravovali na nové povinnosti školákov a trénovali 
rôzne zručnosti. Cieľom „prípravky“ bolo pripraviť deti na nástup do školy prostredníctvom 
tréningu základov písania, zvukového rozlišovania, poznávania farieb, tvarov a čísel, ale aj 
spolupráce v skupine a rozvíjania kreativity. „Prípravku“ navštevovalo 6 detí (31 kontaktov). 

Od mladých ľudí, s ktorými sme pravidelne v kontakte prostredníctvom terénnej 
sociálnej práce, prišla v zimných mesiacoch požiadavka otvoriť Kurz aNGličtiNy. 
Niektorí potrebovali doplniť vedomosti kvôli škole, iní sa chceli pripraviť na budúcoročné 
medzinárodné stretnutie. Kurz trval 3 mesiace a  zúčastnilo sa ho 13 účastníkov počas 8 
stretnutí.



jednoRázové aktivity na sídlisku a výlety
 
dopĺňajú činnosti Komunitného centra Kopčany. Časť z nich je zameraná nielen na cieľovú skupinu programu, 

ale oslovuje komunitu ako celok. V roku 2008 sme zrealizovali tieto hrové, športové, súťažné a zážitkové 

aktivity:

¤  Deň detí (2.júna) sme oslávili príjemným popoludním plným hier realizovaným v spolupráci s občianskym  

združením INEX  Slovakia. Zúčastnilo sa ho 42 detí.

¤  súťaž v preskoku cez lano (31.júla) zaznamenala aj tento rok veľký úspech u všetkých vekových skupín, ani   malí 

ani veľkí sa nedali vo vytrvalosti a bojovnosti vôbec zahanbiť

¤  Starší chlapci (15 – 17 rokov) opäť dostali možnosť absolvovať fyzicky náročnú, no nezabudnuteľnú víkendovú   

turistiku cez vrcholy Malej Fatry (1. – 3. august).

¤  opekačka (13.augusta) na Železnej studničke v Bratislave aj v lete 2008 priniesla skupinke 8 detí zábavné   letné 

popoludnie strávené mimo sídliska

¤ „Nízkoprahový cup“ (28. augusta) – futbalový turnaj medzi družstvami 4 bratislavských nízkoprahových     

klubov, na ktorom sídlisko Kopčany reprezentovali dve družstvá 

¤  Skupina chlapcov vo veku 8-12 rokov mala príležitosť zúčastniť sa na 4 víkendových zážitkových pobytoch 

(marec, júl, október a november) na horskej chate realizovaných v spolupráci s občianskym združením 

Pathfinder. 

¤  Premiéru mala tento rok zážitková „víkendovka“ pre dievčatá s tematikou  “Hollywood star“  

    zrealizovaná v spolupráci s externým lektorom Tomášom Vargom.

	

¤  V septembri celoročná príprava vyvrcholila účasťou skupiny 6 mladých ľudí na Medzinárodnom stretnutí  

     mládeže v španielskej Málage (4. - 18. september) 



Finančné pRostRiedky čeRpané na RealizáCiu 
pRogRamu v Roku 2008
Protidrogový fond       131.500,- SK

OD IKEA  / OZ Odyseus                                 110.000,- SK

Konto Orange        100.000,- SK

Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom (časť grantu)   86.487,- SK

Nadácia pre deti Slovenska, Rozvoj životných zručnosti (časť grantu)  56 506,- SK

Iuventa, program Mládež v akcii (časť grantu)    32.024,- SK

MČ Bratislava – Petržalka       10.000,- SK

Komunitná nadácia Bratislava      7.000,- SK

Magistrát hlavného mesta Bratislava     5.000,- SK

Nadácia SPP, program OPORA (časť grantu)     1.577,- SK

Všetkým donorom patrí veľká vďaka za to, že v prvom náročnom 
roku samostatného fungovania Komunitného centra Kopčany 
prispeli k udržaniu jeho služieb a aktivít pre deti a mládež. 



paRtneRi v Roku 2008
¤	 Bratislavské nízkoprahové programy pre deti a mládež: 
 Kaspian, Detský fond SR - MixKlub, Mládež ulice

¤	 European Playwork Association, Hamburg

¤	 INEX Slovakia

¤	 Ján a Jana Šolcovci a o.z. Pathfinder

¤	 Tomáš Varga a Gabriela Prelovská a Zuzana Zimová, ako 
 lektori/ky vzdelávacích stretnutí pre pracovný tím 

¤	 OZ Odyseus

¤	 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, vďaka ktorému 
platí  Ulita za prenájom priestorov Komunitného centra Kopčany 
od marca 2008 symbolickú sumu 



GRAFIKA: Radka Strápková

TEXT: Nina Paulenová a Petra Hraňová   

     

 



Viac informácii o aktivitách a pracovnom tíme 
Komunitného centra Kopčany nájdete 

      na web-stránke Ulity: 

        
  www.ulita.eu.sk


