VZDELÁVACIE AKTIVI TY

NAŠE AKTIVI TY

Školská príprava - Doučovanie
Aktivita „doučko“ prebiehala v klubových priestoroch 2x týždenne. Usilovne sa chodili
učiť a precvičovať si školské zručnosti žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ, ale aj pár
stredoškolákov. Za trpezlivosť, odhodlanie a snahu, ktorú deti prejavili pri spracovaní
pečiatkových úloh, sme mohli spolu navštíviť Detské múzeum. Na koncoročnom výlete
sme s deťmi nazreli do vojenského bunkra,
v ktorom nám tak vyhladlo, že sme si opiekli
zopár špekáčikov. S úsmevom na tvári a s
hlavou plnou vedomostí sme sa preniesli na
koniec roku. Vianočný čas sa niesol v znamení
darčekov v podobe knižiek, ktoré si deti mohli
vybrať na želanie vďaka projektu „Daruj knihu“
Komunitnej nadácie Bratislava.

1020
kontaktov

Predškolská príprava
Aj pre menšie deti sme tento rok poskytovali
pravidelnú vzdelávaciu aktivitu. V prvom
polroku sa mohli na vstup pripravovať
2-týždenne, v druhom polroku 1-krát za
týždeň. Intenzívne sme sa príprave na vstup
do školy venovali počas dvojtýždňovej letnej
predškolskej prípravy. Hrali sme sa na doktorov,
pestovali bylinky či chytali rybky v rybníku. Deti
si okrem nových zážitkov a skúsenosti odniesli
aj diplomy, knižky, školské potreby, no hlavne
všetko to, na čom pracovali počas celých dvoch
týždňov.

73
služieb
84 detí

PORADENSKÉ SLUŽBY

Individuálne poradenstvo
Okrem pravidelných služieb centra mali deti, mladí ľudia a rodičia možnosť využiť
individuálne poradenstvo. Túto službu vyhľadávali hlavne dospelí v čase akútnej krízy (napr.
hrozba straty bývania, finančná núdza, konflikt v práci a pod.). V komunitnom centre vieme
poskytnúť základné sociálne, psychologické poradenstvo, príp. právnu konzultáciu „na
diaľku“. Zároveň je naším cieľom sprostredkovať kontakty na nadväzné služby, ktoré môžu
klienti a klientky využívať dlhodobejšie alebo inštitúcie, kde môžu hľadať pomoc.

Online poradenstvo
Od septembra sme pilotne rozbehli novú poradenskú službu pre klientov a klientky – už
nás môžu kontaktovať aj vo virtuálnom priestore prostredníctvom sociálnej siete jedenkrát
týždenne. Vďaka tomu s nami mohli byť v kontakte nielen obyvatelia sídliska, ale aj tí, ktorí
na Kopčanoch už nebývajú, ale ešte majú chuť sa s nami porozprávať alebo poradiť.

Február

6. 2. 2014 - Oslava narodenín Ulity

Marec
31. 3. - 5. 4 . 2014

Monika na Medzinárodnej konferencii
Outreach work, Oslo, Nórsko

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Terén

Priamo v prostredí sídliska sme sa s deťmi, mladými
ľuďmi a ostatnými obyvateľmi stretávali 2-krát
týždenne a od mája 3-krát týždenne – v pondelky,
stredy a štvrtky na dve hodiny. Požičiavali sme
voľnočasový materiál, nadväzovali nové kontakty,
rozprávali sa o tom, čo deti a mladí ľudia aktuálne
prežívajú a ponúkali príležitosť pre konzultácie
o témach, ktoré ich zaujímali. Medzi témami
konzultácií sa okrem rozhovorov o pravidlách a
príprave spoločných aktivít najčastejšie objavovali
aj otázky ohľadne školy, prostredia a vzťahov na
sídlisku, partnerských vzťahov a sexu, vzťahov v
rodine, hľadania brigád a financií alebo trávenia
voľného času. Deti a mladí ľudia sa zapájali do
pomoci v sklade pri požičiavaní materiálu alebo
drobných opravách, priebežne pomáhali upratovať
a skrášľovať sídlisko a tiež pomáhali pri realizácii
komunitných aktivít.

Lucia na Európskom tréningovom kurze pre
hosťujúce organizácie SOHO, Belgicko

8. 5. 2014 - Medzinárodná komunitná akcia
17. 5. 2014 - Restaurant Day - klub sa premenil na kaviareň
18. 5. 2014 - Pečiatkový výlet do Detského múzea
18. – 26.5. 2014

Peťa na Medzinárodnom kongrese Up4Change,
Tirana&Durres, Albánsko

24. 5. 2014 - Nízkoprahový Cup
29. 5. 2014 - Deň detí na Kopčanoch

130
služieb

109 rodičov
a dospelých

Táto aktivita prebiehala počas letných prázdnin a
bola určená hlavne pre tých najmenších. Pracovníčky
a pracovníci sa z klubu presunuli von medzi deti,
spoločne sa s nimi hrali aj učili, vymýšľali a tvorili.
Zoznámili sa s novými deťmi, ale vďaka tejto aktivite
dostali aj deti príležitosť sa medzi sebou lepšie
spoznať vďaka hre, úsmevom, spoločným zážitkom a
v neposlednom rade nadobudnutým priateľstvám.

Ihriskový priestor bol naplno využívaný hlavne počas letných mesiacov. Pre nás bol rok 2014
o „hľadaní strateného pokladu“. Zháňali sme donorov, písali projekty a oslovovali stavebné
firmy. Vďaka podpore programu O2 Think Big a Nadácií Ekopolis ( 1500 € ) sme mohli
kúpiť konštrukciu na basketbalový kôš a zaplatiť časť prác na ihrisku. Vďaka firme SolarEnergia
sme postavili lampu s fotovoltaickým panelom, ktorá osvetľuje hraciu plochu hlavne v zimných
mesiacoch, keď sa skoro stmieva. Koncom roka sme konečne našli spoľahlivú firmu FunnySport,
s ktorou sme sa pustili do vypracovávania mantinelového systému. Vďaka finančnej podpore
Mestskej časti Petržalka a Magistrátu hlavného mesta Bratislava sme mohli podpísať
zmluvu a pustiť sa do výstavby.

Mantinelový systém na ihrisku sa na prelome rokov 2014-2015 podarilo poskladať vďaka podpore:
Mestskej časti Bratislava–Petržalka (3500 €), Magistrátu hlavného mesta Bratislava (621 €),
firme SAS (600 €), Nadačnému fondu Slovak Telecom (1500 €) a Lear (3226,70 €) v Nadácii
Pontis, Nadácii Allianz (1000 €), Cene Nadácie Orange (2000 €), individuálnym darcom, ktorí na
ihrisko prispeli prostredníctvom dobrakrajina.sk (911,97 €) a 2% z dane.

JEDNORÁZOVÉ AKTIVI TY
Jún

medzinárodného stretnutia mládeže v španielskej
Málage, tento rok s témou „Open doors – for a better
future“. Skupina zo sídliska pripravila workshop na
tému životných zmien a prekonávania prekážok.
Okrem toho mladí spoznávali rôzne kultúrne zvyklosti,
ochutnávali nové jedlá, učili sa cudzie jazyky a popritom
ostal čas aj na kúpanie sa v mori. Projekt zastrešili
partnerské organizácie European Playwork Association
z Hamburgu a EIMA z Málagy.

Projekt VČAS

Piknikové stretnutia boli príležitosťou na spoločné
posedenie a rozhovory. Ich cieľom je rozvoj vzájomnej
podpory medzi rodičmi na sídlisku, ale aj vytvorenie
priestoru na rozhovor s pracovníčkami komunitného
centra. Stretnutia zároveň vyplnili príjemne čas deťom
rôzneho veku, ktoré sa počas leta na sídlisku nudili.

26.6. 2014 - Upratovanie sídliska
27.6. 2014 - Koncoročný výlet do petržalského bunkra

Skupinové aktivity v klube sa konali 2-krát týždenne, raz pre 10-13-ročných a raz
pre 13-20-ročných. Klub bol priestorom pre príjemné stretnutia, rozhovory a hry,
čas strávený s kamarátmi, četovanie, ale aj
učenie alebo hľadanie ponuky práce
či brigády. Spoločne sme si pripravovali
občerstvenie, poznávali rôzne druhy
exotického ovocia, vyrábali náušnice
a náramky, maľovali buffky. Púšťali sme si
hudbu, tancovali sme a fotili sa. Hrali sme
76
nové spoločenské hry – obľúbené sú
najmä tie, čo vyžadujú rýchle a pohotové služieb
reakcie, učili sa lepšie a bezpečnejšie
pracovať s počítačom.
713
kontaktov
74 detí
a mladých
So skupinou 6 mladých ľudí vo veku 15 – 22
ľudí
rokov sme sa v auguste zúčastnili dvojtýždňového

ZMENY PRIESTORU

Sídliskové pikniky pre rodičov
s malými deťmi

4. – 10. 5. 2014
7. - 11.5. 2014

188 detí
a mladých
ľudí

Skupinové klubové aktivity

Medzinárodná výmena

Klub na ihrisku

Máj

Medzinárodný seminár pre mladých pracovníkov/čky s
mládežou - v Senci a na sídlisku Kopčany

4941
kontaktov

SKUPINOVÉ KLUBOVÉ AKTIVI TY

Júl
1.7. 2014 - Opekačka pre skupinu 10-13-ročných
3.7. 2014 - Maľovanie klubu
14.–25. 7. 2014 - Predškolská príprava
18.7. 2014 - Výlet do ZOO
25.7. 2014 - Návšteva Bibiany

August
1.8. – 14.8. 2014

Medzinárodné stretnutie mládeže Španielsko

September
4.9. 2014

Oslava 10. výročia Komunitného centra Kopčany
5.-7.9. 2014 - Teambuilding
8.9. 2014 - Členské zhromaždenie Ulity
20.9. 2014 - naši bežci bežali v súťaži Tvrďák

Október
18. – 24.10. 2014

Peťa na Medzinárodnom stretnutí european
playwork association, Hamburg

November

6.11. 2014 - Konferencia My street, Bratislava
14.11. – 15.11. 2014 - vzdelávanie Krízová
intervencia s Karin Bránikovou

December
4.12. 2014 - Mikuláš na Kopčanoch
22.12. 2014 - knižky z Daruj knihu si našli svoje deti

FINANČNÁ PODPORA PROGRAMU
KOMUNI TNÉ CENTRUM KOPČANY
V ROKU 2014

PRACOVNÝ TÍM

25 000 €

Bratislavský samosprávny kraj : financie určené na opatrenia sociálno-právnej ochrany
nám pomohli uhradiť mzdy pracovníčok komunitného centra, poistné a služby spojené s
nájmom priestorov, elektrinu, náklady na vedenie účtovníctva a vzdelávacieho programu
pre deti, materiál a poplatky za vzdelávacie semináre pre pracovný tím.

Mgr. Monika Gregussová

Mgr. Petra Hricová

koordinátorka skupinových klubových aktivít,
riaditeľka,
psychologička
Mgr. Monika Juríková
koordinátorka terénnej sociálnej práce,
koordinátorka komunitných aktivít,
psychologička
sociálna pedagogička

14 068 €
eea grants prostredníctvom Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia SOCIA : v
rámci Programu aktívne občianstvo a inklúzia podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
sme mohli financovať aktivity terénnej sociálnej práce na sídlisku Kopčany a pilotné zavádzanie práce
s mládežou virtuálne – v tomto roku pokryli časť personálnych nákladov na pracovný tím, voľnočasový
materiál a občerstvenie na komunitné akcie, vzdelávanie a supervíziu pracovného tímu.

7 599 €
Mgr. Gabriela Kvasničková, PhD.

Mgr. Lucia Bednárová

psychologička

koordinátorka vzdelávacích aktivít,
liečebná pedagogička

Mgr. Zuzana Sidorová

Anthony Vivancos

koordinátorka vzdelávacích aktivít,
sociálna pracovníčka

EDS dobrovoľník z Francúzska

Mgr. Jana Almanová
Mgr. Anna Krasňanská
psychologička

Mgr. Lucia Árendášová

Mgr. Ivan Vyskočil
psychológ

dobrovoľníčka

dobrovoľníčka

Mgr. Zuzana Wojatschková

Mgr. Jana Šimončičová
psychologička

sociálna pracovníčka

Mgr. Juraj Jando

Nadácia pre deti Slovenska : prostredníctvom grantového programu Hodina deťom sme mohli
realizovať dva projekty – „Spolu v klube“ (2013 – 2014) a „Pomoc na dosah“ (2014 – 2015), v
tomto roku sme pokryli časť personálnych a prevádzkových nákladov na vzdelávacie a skupinové
aktivity v klube – platby za nájom, energie a telefóny, vedenie účtovníctva, supervíziu, materiál na
aktivity, hry a hygienické potreby.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny : dotáciu určenú na opatrenia sociálno-právnej
ochrany sme využili na mzdy terénnych sociálnych pracovníčok.

3 000 €

1 612 €
2% z dane : v roku 2014 boli Ulite poukázané financie v sume 4 263 eur; časť z nich sme ešte v
tomto roku minuli na režijné náklady komunitného centra.

1 600 €
Soitron : projekt „Je dobré vedieť viac“ nám pokryl časť nákladov na vzdelávacie aktivity pre deti –

dobrovoľník

Občianske združenie

4 127 €

Mestská časť Bratislava-Petržalka : podporu sme využili na prevádzkové náklady komunitného
centra, nákup materiálu na aktivity, úhradu faktúr za externé služby spojené s aktivitami, nákup
softvérových licencií, opravy v klube a tlač materiálov.

Ing. Kristína Maťašová

Komunitné centrum Kopčany

Iuventa : vďaka podpore programu Mládež v akcii sme zorganizovali medzinárodný tréning pre
mladých ľudí Youthful Communities – Young People in Community Action.

3 407 €

dobrovoľníčka

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

Ulita, o.z.
Kopčianska 90
851 01 Bratislava
www.ulita.sk
kopcany@ulita.eu.sk
https://www.facebook.com/ulita.eu.sk
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odmeny pre pracovníkov a pracovníčky, nákup materiálu a vstupné na výlety pre deti.

Mgr. Nina Turisová
psychologička

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

pedagogička

Bc. Peter Farbár

1 000 €
Nadácia Orange

: dotáciu z programu Špeciálne príležitosti sme použili na zakúpenie
notebookov a tlačiarne do komunitného centra a hokejok, ktoré sa využijú počas práce na sídlisku.

liečebný pedagóg

Mgr. Lenka Ciglanská

V ROKU 2014 PODPORUJÚ

Finančné dary

psychologička

500 € + 504 € J. Šťavina nás finančne podporil a daroval nám stravné lístky. Dar sme využili
Mgr. Soňa Kupcová

Mgr. Nadežda Kršíková

psychologička

psychologička

Mgr. Lukáš Ciglanský
sociálny pracovník

Mgr. Alena Faragulová
dobrovoľníčka

Bc. Terézia Štrbová
dobrovoľníčka

Bc. Zuzana Bencová
dobrovoľníčka

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Ing. Ján Fukas / účtovník , Ing. Roman Šúň / účtovník , Mgr. Barbora Kuchárová / supervízorka
Mgr. Andrea Zelinová / grafička , MA Matej Blažek / lektor , Mgr. Michala Bednáriková - lektorka
Ďakujeme Judite Szombathyovej, Rasťovi Valentovi, Tomášovi Horváthovi, študentom z Gymnázia
Mercury a mnohým naším kamarátom a známym, ktorí nám pri aktivitách s deťmi a mládežou tiež
pomohli ako dobrovoľníci.

AKTIVITY KOMUNITNÉHO CENTRA KOPČANY

na výlet pre deti, vzdelávacie aktivity a cestovné na medzinárodné stretnutie mládeže, nákup
občerstvenia na aktivity v komunitnom centre a ako príspevok rodinám v núdzi / 150 € starosta
Petržalky nám daroval poukážky na nákup potravín / 50 € nám darovala Firma SAS /
30 € P. Hricová darovala stravné lístky.

Prostredníctvom darcovského portálu dobrakrajina.sk nám darmi na aktivity na sídlisku prispeli :
Martin Hric 100 €, Martin Basila 95 €, Petra Bruderová 47, 50 €, Eva Frančeková
47, 50 €, návštevníci Restaurant Day 214,25 €, bežci a priatelia na akcii Tvrďák 68,70 € a
množstvo ďalších podporovateľov a podporovateliek, ktorým sme sa dôveru vďační.

NEFINANČNÁ PODPORA
Magistrát hlavného mesta Bratislava / symbolický nájom priestorov, Slovak Telekom / paušály na
mobilné telefóny, Bnt attorneys-at-law / zastupovanie v súdnom spore so stavebnou firmou
Zuzana Jankovichová / pomoc pri projekte ihriska VČAS, Branislav Sidor / pomoc pri stavbe
ihriska VČAS, Pavol Schuschnix, PC Fun / údržba počítačov v klube, Stuart Ashford / konzultácie
o manažmente organizácie, Juraj Jando / právne poradenstvo pre klientov, Firma SAS / zbierka
oblečenia a Mikulášske balíčky, SolarEnergia / inštalácia solárnej lampy

