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VZDELÁVACIE AKTIVITY

Predškolská príprava
( 21 detí, 106 kontaktov )

       
Predškolská príprava je určená pre deti od 4 rokov a jej účelom má byť uľahčovať deťom 

nástup do školy, najmä tým, ktoré nenavštevujú materskú školu. Počas predškolskej prípravy sa 
deti učia základné hygienické a samoobslužné činnosti, učia sa rozlišovať a pomenovať farby, 
tvary a číslice, rozvíjať si slovnú zásobu, jemnú a hrubú motoriku. Samotná jej forma a počet 
detí v skupine sa odvíjal od opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia vírusu COVID-19. V období 
najprísnejších opatrení sme boli nútení predškolskú prípravu pozastaviť, no hneď ako to bolo 
možné, flexibilne sme reagovali a prispôsobili priestor i počet detí v skupine a pokračovali v 
aktivitách.

Školská príprava
( 53 detí, 418 kontaktov )

      
Aj v roku 2020 prebiehala školská príprava (alebo „doučko“) v klubových priestoroch 2 

krát týždenne v pondelok a stredu, rozdelená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Deti pracovali pod 
dohľadom kvalifikovaných pracovníčok, pripravovali si úlohy, projekty do školy, precvičovali si 
cudzie jazyky, učili sa pracovať s počítačom. Táto aktivita je pre deti veľmi atraktívna a potrebná. 
Mnohé deti, ktoré nás navštevujú, majú problémy so zvládaním učiva. Niektoré deti nemajú v 
domácom prostredí fyzický priestor na písanie domácich úloh, či už kvôli chýbajúcemu písaciemu 
stolu, alebo kvôli nedostatku súkromia atď. Bežné platené doučovanie je pre tieto rodiny 
finančne nedostupné. Preto deti veľmi radi využívajú služby doučovania v našom komunitnom 
centre, kde sa pracovníčky a dobrovoľníci/čky individuálne venujú každému z nich. V období 
prvej vlny šírenia vírusu COVID-19 sme presunuli pomoc s učením do online priestoru. S deťmi 
sme komunikovali pomocou sociálnych sietí, pomáhali im s vypracovávaním úloh, vysvetľovaním 
zadaní a pod. 
        V lete sme s podporou vzdelávania pokračovali v exteriéri formou Letných vzdelávacích 
klubov. V septembri sme začali realizovať školskú prípravu v zaužívanej forme pre viacero detí za 
pomoci dobrovoľníkov/čok. Neustále sme však dbali na dodržiavanie hygienických preventívnych 
opatrení – povinnosť dezinfekcie rúk, priestorov, nosenie rúšok a meranie telesnej teploty. Po 
sprísnení opatrení sme museli flexibilne reagovať, a tak sme pristúpili k individuálnej forme 
doučovania – 1 pracovníčka, 1 dieťa v 1 miestnosti. Napriek neustálym zmenám nariadení 
a zhoršujúcej sa situácii sme si stanovili cieľ - podporovať deti v učení a byť im nápomocní v 
zložitom období. Okrem samotného doučovania, mali možnosť využiť pripojenie na internet, 
tlač materiálov potrebných na prípravu do školy, či požičať si rôzne školské pomôcky na 
vypracovávanie zadaní.



TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

( 157 ľudí, 1538 kontaktov )

        Služby terénnej sociálnej práce prebiehali počas roka 2-krát týždenne, od septembra 3-krát 
týždenne. V období preventívnych opatrení spojených so zamedzením šírenia vírusu COVID-19 
sa počet a forma služieb menila na základe nariadení, a zároveň i potrieb klientov. Na základe 
prieskumu potrieb sme náplň terénnej sociálnej práce rozdelili na jednotlivé dni: jeden deň 
bol zameraný na požičiavanie hier a športového materiálu, druhý deň bol viac zameraný na 
poradenské rozhovory a tretí deň bol venovaný športovému klubu, kedy sme sa s deťmi cielene 
venovali skupinovým športovým hrám, pričom sme sa zameriavali na rozvoj tímového ducha a 
schopnosť dodržiavať a rešpektovať pravidlá, fair-play, pravidlá slušného správania, vytrvalosť, 
schopnosť znášať frustráciu a lepšie riešiť konflikty v skupine. 
        V období opatrení spojených s prevenciou šírenia vírusu COVID-19 bolo náplňou terénnej 
sociálnej práce vytvárať priestor na rozhovory s klientmi o ich náročnej psychickej, ale i 
ekonomickej situácii, poskytovať  im materiálnu pomoc vo forme ochranných pomôcok a zvýšiť 
informovanosť o vzniknutej situácii a jej dôsledkoch. V období oboch „vĺn korona krízy“ sme sa 
snažili flexibilne reagovať na potreby našich klientov, dať im priestor, aby aj vďaka rozhovorom 
mohli ventilovať svoju frustráciu, neistotu a získali tak pocit opory na zvládnutie nepríjemnej 
situácie. Exteriér sídliska Kopčany bol ideálnym miestom na poskytovanie poradenských 
rozhovorov v období prísnych opatrení.

Letné aktivity v rámci služieb terénnej sociálnej práce

      Stredy a piatky sme realizovali vzdelávacie kluby na ihrisku, počas ktorých sme sa hravou 
formou zameriavali na precvičovanie školských zručností. Aj týmto spôsobom sme chceli 
prispieť, aby počas prázdnin mali deti zachovanú kontinuitu učenia sa, a tak mali ľahší návrat v 
septembri do školy. 
         Tento rok sme zorganizovali 2-krát piknik pre matky s deťmi - tieto boli zamerané na matky 
s malými deťmi na rodičovskej dovolenke a pomohli nadviazať kontakt pre ďalšiu poradenskú 
prácu.
     Posilňovali sme tiež aktívnu participáciu detí a mladých ľudí pri aktivitách na sídlisku a 
starostlivosti o svoje okolie - deti pomáhali pri požičiavaní voľnočasového materiálu, drobných 
opravách alebo upratovaní ihriska. 



SKUPINOVÉ AKTIVITY

(74 ľudí, 606 kontaktov)

      Skupinové aktivity sú určené pre deti a mladých ľudí od 6 do 20 rokov, rozdelené do 3 
vekových kategórií. Forma skupinových aktivít sa menila v závislosti so zmenou situácie 
spojenou s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. Od marca do mája 2020 sme vytvorili pre 
deti možnosť komunikovať s pracovníčkami v online priestore. V období najprísnejších opatrení 
sme vytvorili stabilnú online službu, ktorá profesionálne zastrešovala krízovú intervenciu, 
poradenstvo, ale i ponuku aktívneho trávenia voľného času formou slovných hier a pod.  Túto 
možnosť využilo 38 detí a mladých ľudí spolu 226-krát. Forma a metódy skupinových aktivít 
sa počas roka menili v závislosti od situácie. Snažili sme sa však neustále vytvárať možnosti na 
preventívnu a voľnočasovú činnosť s deťmi a mladými ľuďmi, ktorej dôležitosť sme vnímali v 
danom krízovom stave ešte výraznejšie.

Skupinové aktivity pre deti vo veku 6-10 rokov, tzv. „Klubkáč“

            U mladších detí sme sa zameriavali na viac štruktúrované aktivity, ktoré mali jasne zadanú tému 
a formu konkrétneho stretnutia. Deti tak mali možnosť lepšie porozumieť pravidlám, vytváral 
sa priestor na spoznávanie členov skupiny, rešpektovanie osobnostných odlišností, a zároveň 
následnej vzájomnej spolupráce. Aby sme nestratili kontakt s deťmi aj v čase bezpečnostných 
opatrení, vytvárali sme alternatívy ponúkajúce možnosti aktívneho trávenia voľného času, 
rozvíjania sociálnych zručností a kreativity formou jednorázových podujatí, skupinových aktivít v 
exteriéri, tvorivými stretnutiami – Dielničky, či arteterapeutickými aktivitami. 

Dielničky

    Dielničky boli realizované 5-krát a boli určené pre deti do 13 rokov. V rámci stretnutí sa 
deti oboznamovali s rôznymi výtvarnými technikami. Pomocou výtvarných aktivít sme ich 
podnecovali k rozvíjaniu kreativity, sebavyjadrovania, k šetrnému zaobchádzaniu s výtvarným 
materiálom, rozvíjaniu jemnej motoriky, ako aj k sebaovládaniu, keďže práca na výtvarných 
dielach vyžaduje koncentráciu aj trpezlivosť. 

Arteterapeutické aktivity
(21 detí, 6 krát)

      Tento rok prinášal množstvo zmien, a tak sme sa snažili hľadať spôsoby, ako by deti zo sídliska 
Kopčany mohli aktívne tráviť svoj voľný čas, rozvíjať zručnosti, poznávať svoje schopnosti, kvality 
a zažívať pocit ocenenia, úspechu, či sebarealizácie. Rozhodli sme sa im to zabezpečiť formou 
6 stretnutí pod vedení arteterapeutky Veroniky Zelinkovej. Jednotlivé stretnutia sa venovali 
technikám muzikoterapie, landartu, dramatoterapie, terapii pohybom a maľbou. Aktivity boli 
realizované v priestoroch Komunitného centra Kopčany, v priestoroch centra Budatko a v 
prírode. 

Skupinové aktivity pre deti vo veku 10-13 a 13-20 rokov

    Skupinové stretnutia pre tieto dve cieľové skupiny prebiehali v roku 2020 rozmanitou formou. 
Niekoľko stretnutí bolo zrealizovaných tradičnou formou skupinových aktivít v priestoroch 
Komunitného centra Kopčany. Zmenou situácie sa transformovali aj skupinové aktivity. Ako sme 
už spomenuli, komunikácia s mládežou bola presunutá  do online priestoru, pričom jej obsah 
tvorili rozhovory o zložitej spoločenskej situácii, izolácii, zatvorení škôl – dištančnom vzdelávaní, 
strese, frustrácii a napätí v domácom prostredí. Počas letných mesiacov sme sa snažili udržiavať 
kontakt  v exteriéri, a tak sme využívali možnosť hrať plážový volejbal každý štvrtok pri Draždiaku. 
Zároveň tak bol vytvorený priestor na rozhovory s pracovníčkami Ulity.

    V mesiacoch október-december sme sa intenzívne venovali drogovej prevencii vo forme 
workshopov pre malé skupinky detí a mladých ľudí. Zacielené boli na vekovú kategóriu 12-16 
rokov, u ktorej sa predpokladalo zvýšené riziko experimentovania s rôznymi látkami práve v čase 
zatvorených škôl a sociálnej izolácie bez možnosti úniku zo sídliska a nudy. Témou workshopov 
bolo užívanie rôznych drog (hlavne alkohol, cigarety, marihuana) a jeho dôsledky, ochrana pri 
sexe, prenos infekčných a krvou prenosných ochorení so zameraním na znižovanie rizík a spôsoby 
ochrany (napr. pri nájdení pohodených striekačiek na sídlisku). Realizovali sme 8 workshopov, 4 z 
nich pod vedením odborníkov z OZ Prima, a jedno premietanie filmu s diskusiou v komunitnom 
centre, do ktorých sa zapojilo celkovo 20 klientov. 
 

Rozvojové pobyty pre deti 
(16 detí a mladých ľudí, 2 krát)

        Letné pobytové chaty boli tento rok veľkou výzvou. Deti a mladí dospelí očakávali túto aktivitu 
ako každý rok, no ako organizácia sme dlho váhali, či ich bude možné zorganizovať. Nakoniec sa 
nám to podarilo. Uskutočnili sme dva pobyty, z čoho každý trval 4 dni. Jeden bol určený pre 
vekovú skupinu 10-13 rokov a druhý pre skupinu vo veku 13 rokov a viac. Zúčastnené deti a 
mladí ľudia mali možnosť nachvíľu odísť zo svojho domáceho prostredia, nazbierať nové zážitky, 
rozvíjať vzťahy v skupine i so samotnými pracovníčkami Ulity. Formou skupinových hier, ale i 
individuálnych rozhovorov rozvíjali svoje sociálne zručnosti, učila sa riešiť konflikt, spolupracovať, 
podieľať sa na spoločnom cieli, ale i pomenovávať emócie a vedieť s nimi pracovať. 



NOVÉ PRIESTORY

V roku 2019 získalo o.z. Ulita do prenájmu voľné kancelárske priestory, ktoré sa nachádzajú 
pri Komunitnom centre Kopčany. Tieto priestory nielen uľahčili prácu pracovníkom/čkám a 
dobrovoľníkom/čkám, ale umožnili tiež rozšíriť priestory, v ktorých  prebiehali aktivity pre deti 
a mladých ľudí. Dňa 5.3.2020 prebiehala, pre organizáciu Ulita, oficiálna kolaudácia nových 
kancelárskych priestorov. Aj vďaka oddeleniu priestorov pre zamestnancov od priestoru pre 
aktivity s klientmi, sme v období najvážnejších krízových opatrení mohli pracovať bez výraznejších 
obmedzení – dokázali sme zabezpečiť bezpečný dezinfikovaný priestor pre obe zúčastnené strany 
a vykonávať tak svoju prácu. 

PORADŇA
(98 ľudí, 353kontaktov)

      Poradenské služby sú určené najmä mladým dospelým, alebo rodičom či blízkym osobám 
detí, ktoré navštevujú Komunitné centrum Kopčany, ale v prípade potreby aj samotným 
detským klientom. Klienti/ky vyhľadávajú pomoc najmä s písaním formálnych žiadostí a tiež 
kvôli konzultáciám ohľadom výchovných problémov. V prípade potreby môžu využiť službu 
sprevádzania do rôznych inštitúcií, alebo lekárskych zariadení. Práve poradňa bola tento rok 
službou, ktorá prešla v Ulite najvýraznejšou transformáciou. Ľudia ju využívali vo výraznej miere 
z dôvodu straty zamestnania, obavy zo straty bývania, chýbajúcich financií na nákup základných 
potravín a drogérie, či ochranných pomôcok. S klientmi/kami sme pracovali na zlepšení ich 
situácie, vykonávali sme sociálno-právne aj psychologické poradenstvo. Okrem ambulantnej 
formy poradenstva prebiehala aj krízová intervencia a sprevádzanie klientov. Špecifickou formou 
pomoci bola potravinová a materiálna pomoc. Vďaka získaným financiám sme mali možnosť 
v rámci terénnej práce distribuovať ochranné pomôcky (rúška a dezinfekciu) a v priestoroch 
Komunitného centra Kopčany distribuovať potravinové balíčky a oblečenie. Spolu sme rozdali 
160 balíčkov 32 rodinám, ktoré boli v náročnej existenčnej situácii. 

KOMUNITNÁ PRÁCA
Zmyslom tejto aktivity je najmä podporovať miestnych obyvateľov v tom, aby si všímali 
problémy, ktoré sa vyskytujú v ich prostredí, aby vedeli, aké prostriedky môžu použiť pri zmene 
a riešení problémov. Výborným priestorom na stretávanie sa sú rôzne komunitné akcie. Tento 
rok sme mali realizovali nasledovné: 18.5.2020- Komunitné upratovanie a 26.6.2020 Športový 
komunitný deň a netradičný Mikuláš v ubytovni 17.12.2020. Do týchto aktivít sme tento rok 
aktívne nezapájali obyvateľov sídliska Kopčany z dôvodu rôznych druhov preventívnych opatrení 
spojených so šírením ochorenia COVID-19. Napriek tomu boli ich súčasťou, a tak upevňovali 
vzťahy v komunite.

SPOLUPRÁCA

Aj v roku 2020 sme naďalej ostali členmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. 
Na medzinárodnej úrovni sme členmi E.p.a. europeanplaywork association, v rámci ktorej sa 
zúčastňujeme medzinárodných výmen mládeže a taktiež odborných seminárov pre pracovníkov s 
mládežou. Spolupracujeme s vybranými školami, ktoré navštevujú deti zo sídliska Kopčany.
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KALENDÁR 
JEDNORÁZOVÝCH PODUJATÍ

    2.-5.9. 
Teambuilding

*21.2- 26.2. Lyžiarsky zájazd 
pre 3 deti - *v spolupráci s 

Úsmev ako dar

18.2. Korčulovanie pre 
deti od 7 do 13 rokov

5. 3. Slávnostné 
otvorenie rozšírených 

priestorov komunitného 
centra

18.5. Upratovanie ihriska 26.6. Športový komunitný deň (olympiáda)
27.6. Splav Malého Dunaja pre deti od 7 do 11 rokov

8.7. , 29.7. 
Komunitné pikniky 
pre deti a rodičov

2.7. Arteterapia: výlet 
zo skupiny 7 - 11 rokov

1.7. Arteterapia: výlet zo 
skupiny 7 - 11 rokov

21.12. Rozdávanie kníh deťom v 
rámci projektu Daruj knihu

6.7-9.7.  Rozvojový pobyt  v 
Štúrove (zo skupiny 13+)

28.7.  Výlet 
predškolákov 
do petržalskej 

knižnice

10.8-13.8 Rozvojový 
pobyt na Duchonke 
(zo skupiny 10-13)

24.8. Arteterapia: výlet 
zo skupiny - predškoláci

25.8. Arteterapia: 
výlet zo skupiny  

7 - 11 rokov

20.10. Výlet na 
motokáry zo skupiny 13+

8.12. netradičný 
Mikuláš na sídlisku

18.12. Rozdavanie vianočných 
balíčkov v ubytovni 

16.12. Výlet do kina  
so skupinou EPA 15+



FINANČNÁ PODPORA
v roku 2020

Bratislavský samosprávny kraj

FINANČNÉ DARY

NEFINANČNÁ PODPORA

Získané dotácie na činnosť KC Kopčany 
na rok 2020 a 2021

ZÍSKANÉ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ KC KOPČANY V ROKU 2020

40 365,- €

Finančný príspevok nám 
pomohol pokryť približne 
polovicu mzdových nákladov 
na realizáciu aktivít. 
Tieto aktivity pomáhajú 
rozvíjať zručnosti, zvyšovať 
dostupnosť služieb pre 
deti a mladých ľudí a 
predchádzať náročným 
životným situáciám.

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom IA MPSVR SR

45 575, 74,- €

Jedna sa o dlhodobý 4-ročný projekt, ktorý  sa zameriava na Sociálne začlenenie so špecifickým 
cieľom - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Prostredníctvom  hlavnej aktivity 
a podaktivitami prispieva k podpore oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
vykonávanie programov a odborných metód práce.  Veríme, že včasné riešenie problémov pomáha 
predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a zvyšovanie dostupnosti aktivít zameraných na rozvoj 
zručností znižuje riziko sociálneho vylúčenia detí a plnoletých a pomáha tiež prekonávať jeho 
dopady.  Financovanie projektu funguje refundačne, a kvôli plošnému pozastavenému preplácaniu 
nákladov na chod projektov v IA MPSVR SR   sme mali začiatkom roka značné  finančné problémy. 
Ku koncu roka 2020 sa však situácia utriasla a financie za predchadzajúce obdobia projetku nám 
boli  vyplatené. Celková suma dotácie  prijatá tento rok aj za predchádzajúce obdobia bola v sume 
57 855,31 eur.                                                                                                                                                             

Magistrát hlavného 
mesta SR - Bratislavy

19 482,98,- €

Vďaka podpore 
Magistrátu sme 
realizovali Preventívne 
programy na sídlisku 
Kopčany. Týmito  
aktivitami sme prispeli  
k rozšíreniu možností 
trávenia voľného času 
pre mladých ľudí z 
ohrozenej komunity 
na sídlisku Kopčany.

Mestská časť 
Bratislava - Petržalka

Projekt Aktivity 
komunitného centra 
finančne pokryl časť 
režijných nákladov 
KC Kopčany.

3 600,- €
Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny

3 551,- €

Poskytnutá dotácia slúžila 
na vyplatenie odmien pre 
odborných pracovníkov 
SPODaSK za ich ohromné 
nasadenie počas prvej 
vlny pandémie COVID-19.

Nadácia Orange
1 550,- €

Vďaka Nadácií 
Orange sme 
mohli rozbehnúť 
a zabezpečiť 
potravinovú pomoc 
pre rodiny, ktoré sa v 
dôsledku pandémie 
COVID 19 ocitli vo 
finančnej kríze.

Nadácia VUB
1 400,- €

Vďaka podpore 
projektu sme mohli 
doplniť športový a 
kreatívny materiál 
a zažili s deťmi na 
sídlisku množtvo 
krásnych zážitkov!

Nadácia pre deti Slovenska / 9 960,- €
Vďaka  Nadácií pre deti Slovenska sme mohli rozbehnúť projekt na podporu detí pri dištančnom 
vzdelávaní. Projekt trvá do roku 2021 a zabezpečí financie najmä na úvod roka 2021, v období 
kedy býva iných zdrojov nedostatok.

Nadácia Eset / 3 000,- €
Vďaka podpore Nádácie Eset budem vedieť pokryť režijné náklady potrebné na chod KC Kopčany 
v prvej polovici roka 2021.

NCpF - Nadačný fond Kaufland / 2 960,- €
Vďaka ich podpore budeme vedieť pokryť náklady  potrebné na vzdelavanie odborných 
pracovníkov a dobrovoľníkov v roku 2021.

2% z dane / 4 613,45,- €
Z tejto čiastky sme v roku 2020 vyčerpali sumu 3145,26 eur. Táto čiastka nám pokryla režijné 
náklady a položky, ktoré nevieme uhradiť z projektových zdrojov.

Juraj Šťavina / 2 800,- €, Dobrá krajina / 1 836,01,- € 
Vďaka podpore individuálnych darcov sme mohli zabezpečiť potravinová pomoc pre rodiny, ktoré 
sa v dôsledku pandémie COVID 19 ocitli vo finančnej kríze.

Rotary club Bratislava / 1 900,- € 
Vďaka ich podpore sme zažili s deťmi množtvo krásnych zážitkov na výletoch a letných pobytoch!

ARE s.r.o. / 1 500,- €
Tento dar sme dostali v čase veľkej finančnej núdze, na začiatku roku 2020 a  vďaka nemu sme 
boli schopní pokryť režijné náklady na chod projektu IA MPSVR SR.

Lukáš Kozár / 400,- €
Prostredníctvom Nadácia SPP nám pomohol zrealizovať projekt Na cestách za tvorivosťou,  deti 
tak mali možnosť v lete zažiť  množstvo arteterapeutických zážitkov.

Magistrát hl . mesta BA - symbolický nájom priestorov a pozemku ihriska, Slovak telekom 
- paušály na mobilné telefóny, uniCORE - Softvérová podpora, Eset - Antivírové programy, 

Komunitná nadácia Bratislava - zastrešenie vianočného projektu Daruj knižku

Rotary Club Bratislava, Mestská časť Petržalka, Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum  - materiálne dary do humanitártnej zbierky (potraviny, drogéria) pre rodiny, ktoré sa 
v dôsledku pandémie COVID-19 ocitli vo finančnej kríze. 

Alenka Faragulová - “prvá marcová várka” rúšok ušitých s láskou pre ľudí na Kopčanoch. 
V danom čase to bol dar nevyčísliteľnej hodnoty, nie len pre ľudí na Kopčanoch, ale aj  pre morálku 

nášho tímu :) Kto pomôže Slovensku - v čase keď ich bol naozaj nedostatok, nám darovali 
rúška a dezinfenciu, ktoré sme mohli distribuovať  ľuďom na sídlisku Kopčany počas terénnej 
sociálnej práce.

115 524,72,- €



TÍM
Ing. Antalová Veronika, Mgr. Barnová Andrea, Dubnický Ján, Mgr. Gajarská Veronika, 

Mgr. Goghová Dominika, Mgr. Gregussová Monika, Mgr. Harvan Ján, Mgr. Horevajová Lucia, 
Ing. Hudáčková Katarína, Mgr. Husseinová Sabína, Mgr. Hricová Petra, Bc. Hrdlička Tomáš, 

Mgr. Javorková Natália, Jorge Garcia, Mgr. Juríková Monika, Kolláriková Alica, Mgr. Kolláriková 
Michaela, Ing. Kortišová Martina, Mgr. Kupcová Soňa, Ing. Lehotský Martin, Ing. Matalíková 

Katarína, Ing. Maťášová Kristína, MSc. Morháčová Veronika, Ing. Pangrácová Ivana, 
Mgr. Porubčanská Veronika, Ing. Sojka Adam, Mgr. Ševčíková Henrieta, Mgr. Šmajdová Jana, 

Thomas Da Silva, Ing. Vančová Jana, Ing. Vráblcová Patrícia, Ing. Zelinková Veronika 

Externí spolupracovníci
Ing. Roman Šúň - účtovník, Mgr. Barbora Kuchárová - supervízorka, 

Mgr. Andrea Zelinová - grafička, Ondrej a Peter Hrvol - PC podpora, Martin Spodniak – fotograf, 
Mgr.Dominika Hriníková - pokladníčka

ĎAKUJEME 
dobrovoľníkom, stážistom, kamarátom a známym, ktorí nám 

pri aktivitách s deťmi a mládežou tiež pomohli.


