
Ulita, o.z.
Kopčianska 90

851 01 Bratislava

www.ulita.sk

Ďakujeme dobrovoľníkom a stážistom, pracovníkom a pracovníčkam z firmy bnt attorneys-at- law,
študentom z Gymnázia Mercury, z Mladí Info a mnohým našim kamarátom a známym, ktorí nám pri

aktivitách s deťmi a mládežou tiež pomohli.

Externí spolupracovníci: 
Ing. Ján Fukas – účtovník, Ing. Roman Šúň – účtovník, Mgr. Barbora Kuchárová – supervízorka, 

Mgr. Andrea Zelinová – grafička, JUDr.Bogárová Lenka - právnička

PRACOVNÝ TÍM

Donori
Vďaka Vašej dôvere a podpore sme mohli ponúkať služby v komunitnom centre aj v roku 2016.

Mgr.Benková Dominika, Ing.Bieliková Jana, Daoultzis Constantinos, Mgr.Faragulová Alena, Mgr.Ferencová Adriana, 
Mgr.Gajarská Veronika, Mgr.Göghová Dominika, Guštafíková Jarka, Bc.Štrbová Terézia, Ing.Hrabinská Judita, 

Mgr.Januška Jakub, Mgr.Juríková Monika, Mgr.Knapiková Margaréta, Mgr.Kupcová Soňa, Ing.Maťašová Kristína, 
Mgr.Mečiarová Katarína, Papadopoulos Dimitris, Mgr.Sekerešová Jana, Mgr.Sidorová Zuzana, Szomolai Patrik, 

Mgr.Turisová Nina, Mgr.Šmajdová Jana

NAŠE AKTIVITY
VZDELÁVACIE AKTIVITY

Školská príprava - Doučovanie   

Školská príprava pre žiakov ZŠ a ŠZŠ je dlhoročnou súčasťou portfólia ponúkaných 
služieb, ktoré sa nám podarilo realizovať aj v roku 2016. Táto aktivita prebiehala 
dvakrát týždenne v rozsahu 3 hodín a bola rozdelená zvlášť pre žiakov prvého 
a druhého stupňa. Deti prichádzali so svojimi domácimi úlohami alebo projektami, 
ktoré riešili za pomoci pracovníkov/čiek a dobrovoľníkov/čiek. Deti však okrem 
pomoci s domácimi úlohami často vyhľadávali túto aktivitu aj kvôli kontaktu, aby 
sa mohli porozprávať o svojich problémoch. Deti mali aj tento rok možnosť riešiť 
tzv. „pečiatkové úlohy“- náročnejšie zadania z predmetov, s ktorými si nevedeli 
rady a v prípade ich úspešného vyriešenia za ne získať odmenu vo forme školskej 
pomôcky.

Predškolská príprava 

Predškolská príprava prebiehala na začiatku roka dvakrát týždenne od mája raz 
týždenne vždy v stredu. V rámci tejto aktivity sa pripravovali deti v predškolskom 
veku alebo žiaci nultého ročníka na nástup do školy. Deti tu mali možnosť 
rozvinúť si jemnú motoriku, naučiť sa uchopiť ceruzku, základné čísla, farby, 
rozvinúť si slovnú zásobu alebo sa dozvedieť odkiaľ sa berú peniaze a ako s nimi 
narábať. Počas aktivít si deti spolu s pracovníčkami pripravovali olovrant a učili 
sa samoobslužným a hygienickým návykom. Počas leta prebehla aj intenzívna 
týždňová predškolská príprava, počas ktorej deti prichádzali do klubu na celý deň 
a intenzívne sa pripravovali na nástup do školy. Ako odmenu za usilovnú prácu sa 
mohli deti zúčastniť výletu v bratislavskej ZOO. V rámci predškolskej prípravy 
zaznamenali pracovníčky počas roka kontakt s 14  deťmi počas 30 služieb.
Letnej predškolskej prípravy sa zúčastnilo 5 detí.

Výučba anglického jazyka

Aj v roku 2016 sme pokračovali s výučbou anglického jazyka raz týždenne. 
Angličtina je určená pre deti každého veku a prebieha hravou a pútavou 
formou. Anglický jazyk bol vyučovaný aj tento rok prostredníctvom odborných 
lektorov a zároveň dvoma zahraničnými dobrovoľníkmi. V rámci tejto aktivity 
sme zaznamenali kontakt s 25 deťmi.

Reparáty

Počas letných prázdnin sme pripravovali 3 deti na reparát z anglického 
jazyka po individuálnom dohovore, z ktorých dvaja úspešne zvládli
túto skúšku a na základe toho mohli pokračovať v štúdiu so svojou
triedou.

Občianske združenie Ulita

Výrocná správa 2016ˇ

Komunitné centrum KopCanyˇ

( 82 služieb, 896 kontaktov, 81 detí )



JeDNORAZOVÉ AKTIVITY 
V ROKU 2016

5.3. Jarné upratovanie v spolupráci oz Prima
31.3. Oslava narodenín Ulity 

23.1. Vzdelávanie Abeceda nízkoprahu

20.2. Vzdelávanie Abeceda nízkoprahu
27.2 Jarné upratovanie v spolupráci oz Prima

9.7. Tvrďák
11.-15.7. Letná predškolská príprava

13.-16.7. Výlet s deťmi do Banskej Štiavnice

7.9-14.9. Dominika na Training Seminari v Lisabone, E.p.a.
13.9. Opekačka na Kolibe

15.9. Stanovačka

10.10. Sídlisková tancovačka
12.10. Premietanie fotiek

14.10. Teambuilding v Banskej Štiavnici

2.11. Halloween párty na sídlisku

1.12. Tvorba grafitty na ihrisku
7.12. Mikuláš

12.12. Ocenenie Srdce na dlani
13.12. Pečenie medovníkov

14.12. Vianočný večierok na Vianočných trhoch
21.12. Rozdávanie knižiek z projektu Daruj knihu

9.5. Play day organizovaný v spolupráci s Mladý info

 6.6. Deň detí
10.6. Postavme naše mesto na nohy

25.6. Vzdelávanie Rešpektovať a byť rešpektovaný 
s Mgr. Ivanom Vyskočilom

Január

Február

Marec

Máj

Jún

Poradenstvo

Okrem práce s deťmi a s mladými ľuďmi považujeme za dôležité pracovať aj s 
dospelými. Pre nich sme poskytovali možnosť poradenstva či služby sociálnej 
asistencie. V našom občianskom združení pracujú profesionáli z rôznych oblastí - či 
už psychológovia, sociálni pracovníci alebo vychovávatelia. Vedeli sme tak poradiť 
rodičom napr. pri výchovných problémoch, písaní žiadostí, s vytváraním životopisov 
alebo so sprevádzaním po rôznych inštitúciách. Za rok 2016 sme poskytli služby 
poradenstva pre 7 klientov 12x priamo v komunitnom centre, 8 klientom sme 
poskytli 13x online formou a dvom klientom cez telefón.

SKUPINOVÉ KLUBOVÉ AKTIVITY

Skupinové stretnutia pre 10-13 a 13-20 ročných

Skupinové stretnutia prebiehali v dvoch skupinách raz týždenne. V mladšej skupine 
sme prvý pol rok pokračovali v spoznávaní európskych krajín. Každý týždeň deti 
spoznávali inú krajinu, mohli ochutnať typické jedlo z danej krajiny, naučiť sa zopár 
fráz v tomto jazyku a dozvedieť sa nejaké zaujímavosti. Táto aktivita prispievala tiež 
k rozvíjaniu schopnosti byť otvorený voči odlišnostiam a k tolerancii.
Od septembra sa deti zoznamovali s rôznymi povolaniami, aby mali väčší prehlaď 
o možnostiach, ktoré majú pri výbere štúdia a budúceho zamestnania. S povolaniami 
sa zoznamovali aj interaktívnou formou napríklad stretnutím hasičov z hasičského 
zboru. Pri stretnutiach so staršími teenagermi sme sa zameriavali najmä na 
prevenciu rizikového správania. Rozprávali sme sa o rizikách užívania alkoholu či 
iných návykových látok, o bezpečnejšom sexe alebo o záškoláctve, či o dôsledkoch 
neprospievania v škole. Mladých ľudí často trápi aj ich finančná situácia a preto sme 
sa v tomto roku viac zamerali na tému zamestnania sa. Preto sa im snažíme pomôcť 
s hľadaním brigád, s písaním životopisov či založením mailovej adresy atď. Zároveň 
v rámci tejto skupiny sme začali aj s prípravou na medzinárodnú výmenu, ktorá sa 
uskutoční v roku 2017 v Taliansku. Mladí ľudia z tejto skupiny sa taktiež rozhodli 
skrášliť ihrisko vo forme grafity maľby, ktorú spoločne navrhli a zrealizovali.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Terénna sociálna práca prebiehala v roku 2016 dvakrát týždenne 
a v zimných mesiacoch raz týždenne. V rámci služieb terénnej 
sociálnej práce sme nadväzovali kontakty s deťmi a mladými 
ľuďmi zo sídliska. Snažili sme sa ich motivovať aby zmysluplne 
trávili svoj voľný čas na vzduchu a učili sa menej konfliktným 
spôsobom riešiť problémy. Počas služieb terénnej sociálnej práce 
sme mali otvorený sklad s voľnočasovým materiálom odkiaľ si 
deti mohli požičiavať rôzne hry a športové potreby. V roku 2016 
sa zapojila do požičiavania materiálov ako dobrovoľníčka aj 
jedna z mamičiek. To nielen dopomohlo k vykrytiu tejto služby, 
ale malo to aj výrazne pozitívny efekt pre komunitu. V rámci 
služieb sme taktiež motivovali deti a mladých ľudí do upratovania 
sídliska a do jeho skrášľovania. Cez leto sa do služieb terénnej 
sociálnej práce zapojili aj pracovníčky z tímov školskej prípravy 
a skupinových aktivít. V rámci služieb terénnej sociálnej práce 
sme sa skontaktovali so 144 deťmi a s 96 dospelými 2232krát. 
Najčastejšie konzultované témy boli: 
1. aktivity, fungovanie klubu, pravidlá; 2. ľudské práva.

Asociácia NPDM - aj v roku 2016 sme pokračovali 
v spolupráci s NPDM. Tento rok prebehla voľba nových 
členov predsedníctva, predsedu a podpredsedu asociácie.Na 
spoločných stretnutiach sme sa venovali najmä možnostiam 
spolupráce na budúcich projektoch.

E.p.a- europian playwork assosiation  - Ulita je 
aj naďalej členom E.p.a., ktorá združuje organizácie, ktoré sa 
venujú práci mladým ľuďom z vyše 40 rôznych krajín z celého 
sveta. V roku 2016 sme sa stretli na seminári s názvom 
Jovens4dignity v Lisabone v Portugalsku. E.p.a každoročne 
organizuje aj medzinárodnú výmenu mládeže.

SPOLUPRÁCA

FINANcnÁ PODPORA

96,69,- €

50,- €

1 350,- €

2 000,- €

5 000,- €

809,71,- €

12 000,- €

26 560,- €

3 200,- €

900,- €

845,- €

FINANCNE DARY

Individuálni darcovia nás prostredníctvom portálu dobrakrajina.sk 
podporili darmi vo výške 1963,76,-€. Darovaním stravných lístkov 
a poukážok na nákup potravín nás podporili J. Šťavina 576,-€, 
SAS Slovakia nás podporila sumou 364,- €.

Ďakujeme aj ďalším kamarátom a podporovateľom, ktorí prispeli 
finančnými a materiálnymi darmi na realizáciu aktivít a bežali za 
Ulitu v súťaži Tvrďák.

Rada mládeže

Nadácia slovenskej sporiteľne :
tieto financie sme použili na 
nákup novej počítačovej techniky.

Nadácia Tatra Banky :

cez program „Dobré srdce" 
sme získali dotácie, z 
ktorých bola hradená časť 
mzdových nákladov.

Pontis : financie získané cez 
projekt  „ Naše mesto" boli 
využité na nákup materiálu a na 
upratovanie Komunitného centra 
Kopčany, s ktorým nám pomohli 
dobrovoľníci/čky z IBM 

2% z dane: 3 848,67,- €

Nadácia Orange

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

Magistrát hlavného mesta Bratislava : 
v roku 2016 nás podporil až trikrát dokopy 
v hodnote 2000,- € . Tieto peniaze sme využili 
na hradenie nákladov na víkendový pobyt 
s deťmi ako aj na voľnočasový a učebný 
materiál.

Ministerstvo zahraničných vecí a 
európskych záležitostí : prostredníctvom 
projektu „Poznám svoje práva-viem sa 
brániť “ sme zvyšovali právne povedomie 
detí a mladých ľudí ohľadom ľudských práv. 
Z dotácie sme hradili časť personálnych 
nákladov a vyhotovenie info-edukačných 
materiálov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny : dotáciu 
určenú na opatrenia sociálno-právnej ochrany sme využili na 
mzdy terénnych sociálnych pracovníčok.

eea grants prostredníctvom OSF (Nadácia otvorenej spoločnosti) : 
v rámci projektu „Vzdelávanie otvára cestu“ (15.9.2015-30.4.2016) 
sme získali podporu, vďaka ktorej sme mohli financovať vzdelávacie 
aktivity a podporiť deti v príprave do školy. Pokryli sme časť 
personálnych nákladov na pracovný tím, voľnočasový materiál 
a občerstvenie na komunitné akcie, vzdelávanie a supervíziu 
pracovného tímu, ako aj časť režijných nákladov.

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 vzdelávanie pre pracovný tím.

Júl

September

Október

November

December

ˇ

ˇ

NEFINANCNÁ PODPORA

Magistrát hlavného mesta Bratislava – symbolický nájom priestorov 
a pozemku pod ihriskom
Podnik VPS Petržalka – odvoz odpadu z ihriska
Slovak Telekom – paušály na mobilné telefóny
uniCORE – softvérová podpora
Digital Nomads - websuport
The Parents – poradenstvo v oblasti PR
Komunitná nadácia Bratislava – zastrešenie projektu Daruj knižku

ˇ

'

( 80 služieb, 767 kontaktov, 72 detí a mladých ľudí )

( 86 služieb, 2232 kontaktov, 144 detí a mladých ľudí, 
96 rodičov a dospelých )


