
NAŠE AKTIVITY

VZDELÁVACIE AKTIVITY
Školská príprava - Doučovanie                                                                          

Školská príprava pre žiakov ZŠ a ŠZŠ prebiehala dvakrát týždenne v 
pondelok a stredu, rozdelená pre žiakov 1. a 2. stupňa. Výraznou posilou v 
pracovnom tíme boli aj dobrovoľníčky, ktoré pravidelne pomáhali deťom s 
prípravou do školy bez nároku na odmenu. Mladší žiaci si chodili do klubu 
precvičovať základné zručnosti, ako písanie, čítanie a počítanie. Starší sa na 
nás častejšie obracali kvôli podpore pri príprave projektov do školy alebo 
ťažkostiam s cudzím jazykom. V prvom polroku sme zorganizovali pre deti 
literárnu súťaž a následne sme ocenili najlepšie práce. Od septembra sme 
spustili novú aktivitu – pravidelnú výučbu anglického jazyka jedenkrát 
týždenne. 

Predškolská príprava
Okrem žiakov základnej školy, navštevovali vzdelávacie aktivity počas roka 
aj predškoláci, s ktorými sme precvičovali schopnosti potrebné pre úspešné 
zvládnutie nástupu do školy. Špeciálny program pre predškolákov prebiehal 
vždy v pondelok, od septembra bol rozšírený aj na stredu. Cez leto mali 
predškoláci možnosť zapojiť sa do intenzívnej týždňovej predškolskej 
prípravy. Spolu s pracovníčkami si deti precvičovali základné školské 
zručnosti, veľa sa naučili aj o ľudskom tele, zvieratkách, odkiaľ sa berú 
peniaze, ako sa sadí žerucha a každý deň si pripravili spoločný olovrant.
 Učili sa kresliť, strihať, aj „písať“ pohľadnice. Odmenou pre deti za ich 
usilovnú prácu bol výlet do Bratislavskej ZOO.

TERÉNNA 
SOCIÁLNA PRÁCA
Na sídlisku sme sa s deťmi, mladými ľuďmi a ostatnými obyvateľmi sídliska stretávali 
3-krát týždenne – v pondelky, stredy a štvrtky na dve hodiny, od novembra sme 
počet služieb obmedzili na 2-krát týždenne. Vonku nás bolo možné stretnúť v 
každom ročnom období, za každého počasia, niekedy sme sa kvôli dažďu alebo 
chladu presunuli za deťmi do priestorov ubytovne. V pondelok a stredu sme otvárali 
sklad a požičiavali deťom voľnočasový materiál, štvrtkové služby boli zamerané na 
rozhovory a konzultácie, prácu s komunitou, úpravy sídliskového priestoru, prípadne 
kolektívne hry s deťmi. Okrem terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
sme do tímu zapojili aj dobrovoľníkov, ktorí sa venovali hrám s deťmi, stážistov 
a dvoch zahraničných dobrovoľníkov cez program EDS. Medzi konzultovanými 
témami sa okrem rozhovorov o pravidlách a príprave spoločných aktivít najčastejšie 
objavovali témy okolitého prostredia, vzťahov v rodine a s kamarátmi, školy alebo 
škôlky, hľadania brigády, práce či hospodárenia s financiami. Podporovali sme deti a 
mladých ľudí pri aktivitách na sídlisku a starostlivosti o svoje okolie—deti pomáhali 
pri požičiavaní voľnočasového materiálu, drobných opravách, upratovaní ihriska 
alebo realizácii komunitných aktivít na sídlisku.

Klub na ihrisku
Počas letných prázdnin doplnili tím terénnych pracovníkov a pracovníčok aj kolegyne 
z tímu vzdelávacích aktivít. Venovali sa predovšetkým menším deťom, pripravovali 
pre ne jednoduché skupinové hry so zameraním na rozvoj hrubej a jemnej motoriky 
a precvičovanie školských zručností. Tiež podporovali deti v tom, aby sa naučené 
skupinové hry vedeli zahrať aj bez našej prítomnosti.   

133 služieb 
4 444 kontaktov 
224 detí a mladých ľudí
70 rodičov a dospelých

SKUPINOVÉ 
KLUBOVÉ AKTIVITY
Skupinové stretnutia prebiehali dvakrát týždenne, pre deti vo veku 10-13 rokov v 
utorok, pre mladých vo veku 13-20 rokov vo štvrtok. Pre mladších bolo tento rok 
súčasťou programu okrem pravidelnej ponuky činností aj spoznávanie rôznych 
druhov ovocia a zeleniny, od septembra oboznamovanie sa s jednotlivými krajinami 
Európskej únie. Súčasťou tímu boli aj zahraniční dobrovoľníci v rámci Európskej 
dobrovoľníckej služby, s ktorými si deti precvičovali komunikáciu v angličtine. 
Lákadlom pre mládež bola predovšetkým možnosť stráviť príjemný čas v rovesníckej 
skupine v bezpečnom prostredí, ale aj priestor na rozhovory s pracovníkmi 
a pracovníčkami o prvých partnerských vzťahoch, škole, voľbe povolania, 
bezpečnejšom sexe alebo riešení konfliktov.

Medzinárodná výmena
Trojica mladých ľudí zo sídliska sa s pracovníčkou z Ulity na prelome augusta 
a septembra zúčastnili dvojtýždňového medzinárodného stretnutia mládeže v 
Anglicku, ktorú organizovala European playwork association, tento rok s témou 
životného prostredia s názvom „Fingers, Fins and Forests: Climate Changes and 
Youth Initiatives“. 

Pre mladých ľudí a rodičov zo sídliska sme poskytovali službu základného 
psychologického alebo sociálneho poradenstva tvárou v tvár alebo 
telefonicky. Predovšetkým v oblastiach ako výchovné problémy v rodine, 
finančné poradenstvo, riešenie otázky bývania, prestup medzi školami, 
sprostredkovali sme im nadväzné služby (bezplatné právne poradenstvo, 
poradenstvo pri hľadaní práce), prípadne sme ich pri vyhľadaní tejto služby 
sprevádzali. Od januára do augusta sme možnosť konzultácií a poradenstva 
ponúkali klientom aj online prostredníctvom četu na sociálnej sieti 
Facebook. Túto možnosť využili najmä klienti a klientky, ktorí na sídlisku už 
priamo nebývajú, ale dochádzajú. Danú službu využívali napríklad i mladé 
matky na materskej dovolenke. 

PORADENSKÉ SLUŽBY

76 služieb 
757 kontaktov
93 detí a mladých ľudí

53 služieb
116 kontaktov
40 klientov

                  Youthlab - Ulita bola od februára 2015 súčasťou medzinárodného projektu Youthlab 
podporeného z programu Erasmus + spolu s ďalšími organizáciami zo Španielska, 
Slovenska, Francúzska a Portugalska. Projekt koordinovala španielska organizácia 
Asociación Navarra Nuevo Futuro a jeho cieľom  
bola výmena skúsenosti a zbieranie „dobrej praxe“ v práci s mládežou. V prvom 
polroku sme vďaka podpore 3 500 € realizovali rôzne pridelené úlohy vrátane stáže 
pre zahraničných stážistov.  Projekt v auguste prebrala naša
spolupracujúca organizácia Mládež ulice.

Asociácia NPDM -  aj v tomto roku sme sa podieľali na fungovaní asociácie, ktorá 
sieťuje slovenské nízkoprahové programy pre deti a mládež. Vďaka pravidelným 
stretnutiam bolo možne nielen naplánovať spoločné akcie, ale aj spolupracovať 
na pripomienkovaní dôležitých zákonov a snažiť sa o vytváranie legislatívneho 
prostredia, ktoré fungovanie takýchto služieb pre deti a mládež umožňuje. 

SPOLUPRÁCA

Na sídlisku spolu s obyvateľmi pravidelne upratujeme, ale i upravujeme 
sídlisko, aby bolo lepším miestom na život. Podarilo sa nám zorganizovať 
stretnutie aktívnych občanov s miestnymi poslancami. Vytvoril sa tak 
priestor na pomenovanie problémov a spoločne hľadáme riešenia, ako ich 
eliminovať. Tento rok sa nám po dlhých administratívnych a iných „bojoch“ 
podarilo dostavať nové športové ihrisko. Slávnostne sme ho otvorili a 
pokrstili dňa 10.4.2015. Na oslave sa okrem tímu Ulity a obyvateľov sídliska 
zúčastnili aj zástupcovia mestskej časti, nadácií a firiem, ktoré stavbu ihriska 
podporili. Počas roka sme naďalej dopĺňali vybavenie ihriska – zakúpili sme 
stĺpiky so sieťou na volejbal, zabezpečili nové ihriskové značenie, nadstavili 
mantinely, aby lopta neunikala z ihriska a dostavali sedenie. V spolupráci s 
dobrovoľníkmi z bnt attorneys-at-law sme v areáli osadili basketbalový kôš. 
Na ihrisku sa pravidelne konajú futbalové a basketbalové zápasy rôznych 
vekových kategórií, pingpongové turnaje, voľná plocha sa však využíva aj na 
korčuľovanie, kolobežkovanie alebo tanečné tréningy. 

Zmeny na ihrisku sme v roku 2015 realizovali vďaka finančnej podpore: 
Rady vlády pre prevenciu kriminality (5 500 €), 
Nadačného fondu Lear (3226,70 €) a Nadačného fondu Slovak Telekom 
pri Nadácii Pontis (1 500 €), Fondu Citibank Europe plc pri Komunitnej 
nadácii Bratislava (1 300 €), Nadácii Allianz (1 000 €), 
Firme SAS (600 €), eea grants  (511,58 €) a individuálnym darcom, 
ktorí na ihrisko prispeli prostredníctvom dobrakrajina.sk a 2% z dane.

ZMENY PRIESTORU - Projekt VČAS

Január

Február

Marec

Apríl

JEDNORAZOVÉ AKTIVITY 

2.3.  Vzdelávanie ADHD s Mgr. Matejom Štepitom 
7.3.  Komunitné upratovanie na sídlisku 
20.3.  Vzdelávanie Ako tvorivo učiť s Mgr. Miroslavou 
Lemešovou, PhD. a Mgr. Janou Almanovou 
20.3.  Prieskum potrieb medzi obyvateľmi sídliska 
23.3. Spoločné varenie s mladými utečencami v rámci 
projektu „Ako sa varia zmeny“  

10.4.  Otvorenie športového ihriska 
14.4.  Spoločné varenie mladými utečencami v rámci 
projektu „Ako sa varia zmeny“ 
17. - 18.4  Vzdelávanie Rešpektovať a byť rešpektovaný 
s Mgr. Ivanom Vyskočilom

6.1.  Návšteva kina so skupinou 10-13 
31.1. Vzdelávanie Vzťahová väzba s Mgr. Zuzanou Zimovou

17.2.  Oslava narodenín Ulity 
23.-25.2. Petra na koordinačnom stretnutí k projektu 
Youthlab v Pamplone  
28.2.  Vzdelávanie Online poradenstvo s Mgr. Zuzanou 
Šťastnou a Zdenou Ošlejškovou, DiS.

v roku 2015

9.6. Spoločné varenie s mladými utečencami 
v rámci projektu „Ako sa varia zmeny“
12.6. Naše mesto s dobrovoľníkmi z 
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
15.6. Celotímové stretnutie Ulity
16.-18.6. Petra na koordinačnom stretnutí k 
projektu Youthlab v Lisabone 
22.-26.6. Zahraniční stážisti v rámci projektu 
Youthlab na Kopčanoch 
21.6. Nedeľná paráda v Starej tržnici: Výstava 
fotografií „Sídlisko je naše ihrisko“
25.6. Letný piknik so stážistami z projektu Youthlab
25.6. Spoločné varenie s mladými utečencami 
v rámci projektu „Ako sa varia zmeny“
27.6. Olympiáda nízkoprahov
29.6. - 3.7. Letná predškolská príprava

August

September

3.7. Výlet do ZOO 
5.-6.7. Stanovačka na Zemníku pre deti z klubu
7.7. Stretnutie obyvateľov s poslancami  
27.-28.7. Strategické plánovanie budúcnosti Ulity 

27.8. Letný piknik 
26.8.-9.9. Medzinárodné stretnutie mládeže 
v Anglicku s European playwork association

8.9. Opekačka pre deti zo skupiny 10-13
19.9. Ulita sa zapojila a vďaka našim bežcom 
vyhrala v súťaži Tvrďák
30.9. Členské zhromaždenie Asociácie NPDM 

Jún

Júl

19.4.-6.6. Monika na stáži v  USA zameranej na 
komunitné organizovanie
1.6. Oslava Dňa detí v spolupráci s Mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka
6.6. Futbalový Nízkoprahový cup

2015

Občianske združenie Ulita
Komunitné centrum Kopčany

VÝROčná Správa



Donori
Vďaka Vašej dôvere a podpore sme mohli ponúkať služby v 
komunitnom centre aj v roku 2015.

FINANcNÁ PODPORA PROGRAMU 

KOMUNITNÉ CENTRUM KOPcANY 

V ROKU 2015

26 560,- €
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.

3 000,- €
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.

1 250,- €
Magistrát hlavného mesta Bratislava: 
Vďaka projektu „Zažiť viac = vedieť viac“ sme sa s deťmi mohli zúčastniť  
na medzinárodnej výmene, víkendových pobytoch i jednorazových 
výletoch v rámci Bratislavy.

NEFINANcNÁ PODPORA

Magistrát hlavného mesta Bratislava – symbolický nájom priestorov
Podnik VPS Petržalka – odvoz odpadu z ihriska
Slovak Telekom – paušály na mobilné telefóny
bnt attorneys-at-law – zastupovanie v súdnom spore so stavebnou 
firmou a pomoc pri úpravách ihriska, organizovanie Dňa detí
Branislav Sidor - poradenstvo pri administratíve ihriska VČAS, 
nákup občerstvenia a pomôcok pre deti

15 419,87 €
eea grants prostredníctvom Nadácia Ekopolis, 
Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia SOCIA: 
v rámci Programu aktívne občianstvo a inklúzia sme mohli 
financovať aktivity terénnej sociálnej práce na sídlisku Kopčany 
a pilotné zavádzanie práce s mládežou virtuálne. 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.    

4 500,- €
Rada vlády pre prevenciu kriminality: 
podporila preventívne aktivity na sídlisku, výstavbu ihriska a 
vzdelávacie aktivity tímu.

5 923,27 €
Nadácia pre deti Slovenska: 
prostredníctvom grantového programu Hodina deťom sme 
mohli  realizovať projekt „Pomoc na dosah“ (2014 – 2015). V 
tomto roku sme pokryli časť personálnych a prevádzkových 
nákladov na vzdelávacie a skupinové aktivity v klube – odmeny 
pre pracovníčky a pracovníkov, platby za nájom, energie a 
telefóny, vedenie účtovníctva, materiál na aktivity, hry a 
hygienické potreby. 

4 125,- €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:  
dotáciu určenú na opatrenia sociálno-právnej ochrany sme využili na 
mzdy terénnych sociálnych pracovníčok.

2 950,23,- €
2% z dane: 
v roku 2015 boli Ulite poukázané financie v sume 7955,21 €, z ktorých 
časť sme využili na dostavbu športového ihriska a časť sme minuli na 
režijné náklady komunitného centra.

1 100,- €
Soitron: 
projekt „Budúcnosť“ nám pokryl časť nákladov na vzdelávacie aktivity 
pre deti – odmeny pre pracovníčky, nákup materiálu a vstupné na 
výletoch pre deti.

FINANcNÉ DARY

Individuálni darcovia nás prostredníctvom portálu dobrakrajina.sk 
podporili darmi vo výške 722,96 €. Darovaním stravných lístkov 
a poukážok na nákup potravín nás podporili J. Šťavina  (504 €), 
P. Hricová (64 €), firma PWC (216,90 €) a starosta Petržalky (50 €). 
Dary sme využili na nákup občerstvenia na aktivity v komunitnom 
centre a stravu na výletoch, akciách a víkendových pobytoch. 
J. Almanová (100 €) prispela na nákup mikulášskych balíčkov. 
N. Strmenská (100 €) prispela na nákup občerstvenia, mikulášskych 
balíčkov a školských pomôcok pre deti. 

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

Ulita, o.z.
Kopčianska 90

851 01 Bratislava

www.ulita.sk
ulita@ulita.sk

https://www.facebook.com/ulita.eu.sk
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Jando, Marek Štefunko

Stuart Ashford – konzultácie o manažmente organizácie
Juraj Jando, Daniel Zboran – právne poradenstvo pre klientov a Ulitu
Juraj Šťavina, Ondrej a Peter Hrvoľ z firmy uniCORE – softvérová 
podpora
The Parents – poradenstvo v oblasti PR
SolarEnergia – starostlivosť o solárnu lampu pri ihrisku

3.10. Trh dobrovoľníctva
5.10. Členské zhromaždenie, voľba štatutárky 
a Celotímové stretnutie Ulity
7.10. Premietanie na sídlisku 
19.-21.10. Mural painting s umelcami z USA
24.10.-25.10. Vzdelávanie Abeceda nízkoprahu, 
1. blok s Mgr. Zuzanou Milatovou 
a Mgr. Martinom Simonom

Október

7.-8.11. Vzdelávanie Efektívna komunikácia 
a riešenie krízových situácií s Mgr. Michalou 
Bednárikovou
14.-15.11. Vzdelávanie Abeceda nízkoprahu, 
2. blok s Mgr. Zuzanou Milatovou a 
Mgr. Martinom Simonom
21.11. Vzdelávanie Prvá pomoc s Bc. Adrianou 
Jesenskou
27.-29.11. Víkendovka na chate pre deti zo 
skupiny 10-13 v Gabčíkove

7.12. Mikuláš 
16.12. Vzdelávanie Prevencia a intervencia pri 
šikanovaní s Mgr. Miroslavou Kumančíkovou
17.12. Vzdelávanie Rešpektovať a byť 
rešpektovaný s Mgr. Ivanom Vyskočilom
21.12. Deti z klubu dostali vianočné knižky 
vďaka Daruj knihu

November

December

  Mgr. Mária Milanová 
   psychologička   Mgr. Alena Faragulová 

  dobrovoľníčka
  Mgr. Jana Almanová 
   dobrovoľníčka

  Ing. Kristína Maťašová 
  dobrovoľníčka, 
  administratívna podpora 
 

  Mgr. Petra Hricová 
  riaditeľka, koordinátorka terénnej sociálnej práce, 
  psychologička (od októbra na materskej dovolenke)

  Mgr. Monika Gregussová 
  koordinátorka skupinových aktivít, psychologička

 Mgr. Soňa Kupcová 
  psychologička

  Mgr. Dominika Göghová
  koordinátorka terénnej sociálnej práce, 
  sociálna pracovníčka

  Anthony Vivancos 
  EDS dobrovoľník z Francúzska

  Mgr. Ivan Vyskočil 
   psychológ

  Bc. Terézia Horniaková 
  liečebná pedagogička

  Mgr. Jana Šimončičová 
   psychologička

  Mgr. Nina Turisová 
   psychologička

 Bc. Peter Farbár
  liečebný pedagóg

 Bc. Dimitris Papadopoulos 
 EDS dobrovoľník z Grécka

  Mgr. Jana Sekerešová 
   sociálna pedagogička

 Mgr. Dominika Benková 
 sociálna pracovníčka

 Mgr. Gabriela Kvasničková, PhD. 
  psychologička

  Mgr. Monika Juríková 
  štatutárka, koordinátorka komunitných aktivít, 
  sociálna pedagogička

  Mgr. Nadežda Kršíková  
   psychologička 

Externí spolupracovníci:

Ďakujeme dobrovoľníkom a stážistom Eve Pevnej, Jakubovi Januškovi, Anete Mácovej, Márii Sojkovej, pracovníkom a pracovníčkam z firmy bnt attorneys-at-law, 
študentom z Gymnázia Mercury, Štefanovi Jenisovi a mnohým našim kamarátom a známym, ktorí nám pri aktivitách s deťmi a mládežou tiež pomohli ako dobrovoľníci.

Ing. Ján Fukas – účtovník , Ing. Roman Šúň – účtovník, 
Mgr. Barbora Kuchárová – supervízorka, Mgr. Andrea Zelinová – grafička 

  Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 
   pedagogička

PRACOVNÝ Tím

 Mgr. Zuzana Sidorová
 koordinátorka vzdelávacích aktivít, 
 sociálna pracovníčka


