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NAŠE AKTIVITY

Výučba anglického jazyka

VZDELÁVACIE AKTIVI TY

V roku 2017 sme pokračovali s výučbou anglického jazyka raz
týždenne a od októbra dvakrát týždenne. Týmto týždenným
rozvrhom sa nám podarilo umožniť doučovanie anglického
jazyka zvlášť pre žiakov 1. a 2. ročníka. Napriek tomu, že
angličtina nebýva obľúbeným predmetom našich detských
klientov v škole, v našom centre sa ho učia s veľkou obľubou.
Dopomáha k tomu individuálny prístup a hravá forma výučby,
ktorá je spestrená aj rôznymi technickými vymoženosťami.
Najväčším lákadlom však ostávajú zahraniční dobrovoľníci,
ktorí nám pomáhajú s touto aktivitou. Pri nich si deti môžu
uvedomiť aj potrebnosť ovládania cudzieho jazyka pre
komunikáciu s ľuďmi, ktorí nie sú zo Slovenska. V rámci tejto
aktivity sme zaznamenali 79 krát kontakt s 25 deťmi.

Predškolská príprava
( 39 kontaktov, 10 detí )
V roku 2017 prebiehala predškolská príprava raz
týždenne, vždy v stredu. V rámci tejto aktivity sa
pripravovali deti v predškolskom veku alebo žiaci
nultého ročníka na nástup do školy. Naučili sa mnohé
veci o svete, povolaniach, zvieratách, socializovali sa
a zvykali si na pravidlá a určený harmonogram. Počas
letných prázdnin sme realizovali intenzívnu 2-týždňovú
predškolskú prípravu rozdelenú na dve časti, počas
ktorej deti prichádzali do klubu na celý deň a intenzívne
sa pripravovali na nástup do školy. Na konci prvého
týždňa sa vybrali do Bibiany na výstavu o ľudských
emóciách. Druhá časť prebiehala posledný augustový
týždeň, tu sa deti viac rozprávali o škole, ako to v nej
vyzerá a na čo sa majú pripraviť, ale tiež o návšteve u
lekára, ako zavolať záchranku a podobne. Ako odmenu
za usilovnú prácu sa mohli deti zúčastniť výletu v
bratislavskej ZOO a taktiež získali svoju 1. školskú tašku.
Táto aktivita má výrazný prevenčný charakter pre
znižovanie rizika neúspešnosti v prvom ročníku.

Školská príprava
( 380 kontaktov, 56 detí)
Školská príprava žiakov, alebo ako deti volajú túto aktivitu
„doučko“, prebiehala dvakrát týždenne v rozsahu 3 hodín.
Počas tejto aktivity si mohli deti za pomoci niektorej z
pracovníčok pripraviť svoje domáce úlohy, projekty alebo si
precvičiť predmety, v ktorých mali potrebu sa zlepšiť.
Pre deti je táto aktivita veľmi atraktívna a radi ju
navštevujú. Individuálny prístup, tempo, ktoré zvládajú a
prijímajúce pracovníčky sú to, čo ich motivuje k učeniu.
V rámci tejto aktivity získavajú aj zvyk pripravovať sa
priebežne na školskú dochádzku a nie nárazovo pred
testom, či pred vysvedčením. Úspešné zvládanie učiva
na základnej škole dáva deťom možnosť vybrať si medzi
viacerými strednými školami, čo môže byť dôležitým
krokom v budúcnosti pri ich nástupe na pracovný trh.

Reparáty
V roku 2017 sme pripravovali na reparáty 4 deti. Dve
žiačky z predmetu matematika, jednu žiačku z predmetu
vlastiveda a jedného žiaka z anglického jazyka. Aj na základe
tejto prípravy mohli niektorí z nich pokračovať vo výučbe s
vlastnou triedou. S tými, ktorým sa to nepodarilo, sa naďalej
stretávame na doučovaní a zameriavame sa na kontinuálnu
prípravu na školskú dochádzku.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Terénna sociálna práca pokračovala aj v roku 2017 dvakrát
týždenne. Tento rok sme rozdelili tieto služby podľa
veku cieľových skupín, na ktoré sú prioritne zamerané.
Pondelky dávame priestor skôr mladším deťom. V tento
deň máme službu v skorších časoch, máme otvorený sklad s
voľnočasovým materiálom a dobrovoľníci sa viac zameriavajú
na hrové aktivity s deťmi. Počas tejto aktivity sa snažíme, aby
už malé deti nadväzovali vzťahy s našimi pracovníkmi/čkami
a v prípade potreby vyhľadávali ich pomoc, ako teraz, tak aj
v budúcnosti. Naopak stredy v neskorších časoch je služba
zameraná skôr na staršie deti a blízkych dospelých našich
detských klientov. Tento deň nie je otvorený sklad a tým
pádom sa pracovníci/čky môžu naplno venovať poradenským
rozhovorom a riešeniu konkrétnych problémov. Táto služba
slúži zároveň na motiváciu k využívaniu ostatných služieb
nášho centra. V rámci služieb terénnej sociálnej práce sme sa
skontaktovali so 107 ľuďmi 461 krát.

SKUPINOVÉ AKTIVI TY
V roku 2017 sa nám podarilo rozšíriť skupinové aktivity o dva
nové typy skupinových stretnutí a to: Dielničky (zamerané na
výtvarné techniky), Klubkáč-skupinové stretnutie pre 6-10
ročné deti.

Skupinové stretnutia pre 6-10 ročných
Od septembra sme mohli otvoriť novú aktivitu - Klubkáč. Vytvorili
sme tak priestor aj pre najmladších školákov do 10 rokov. Každý
utorok tak môžu malí školáci prísť do klubu spolu s rovesníkmi,
kde sa spoločne dozvedajú ako funguje svet okolo nich. Hlavným
cieľom však nebolo samotné odovzdanie vedomostí v daných
tematických okruhoch, ale pomocou hrových a tvorivých aktivít
vytvoriť pre deti bezpečný priestor na nadviazanie vzťahov s
pracovníčkami a postupné otváranie dôležitých tém a problémov
zo školského či domáceho prostredia, s ktorými sa deti často
stretávajú. Od začatia tejto aktivity ju navštívilo 20 detí, s ktorými
sme mali kontakt 118 krát.

Skupinové stretnutia pre 10-13 ročných
Skupinové stretnutia pre 10-13 ročných pokračovali aj v roku 2017.
Okrem voľných aktivít sme sa tento rok zamerali aj na spoznávanie
iných kultúr a zvyšovanie tolerancie detí voči inakosti. Okrem toho
sme sa s deťmi rozprávali o ľudskom tele, zahrali sme sa na lekárnikov
a doktorky, ale najmä sme počúvali témy, ktoré deti samy otvárali
a potrebovali sa v nich zorientovať či poradiť. Za rok 2017 sa tejto
aktivity zúčastnilo 20 detí, s ktorými sme mali kontakt 118 krát.

Skupinové stretnutia pre 13-20 ročných
V tomto roku sme pokračovali aj so stretnutiami
13-20 ročných, ktorí na základe veku patria do najviac ohrozenej
skupiny čo sa týka rizikového správania. V rámci stretnutí sme
tento rok obzvlášť riešili problémy týkajúce sa školskej dochádzky,
rovesníckych vzťahov, ako aj experimentovaním s alkoholom
či cigaretami. Mladých ľudí zaujímali tiež otázky ohľadom
sexu. Mladým ľuďom z tejto skupiny sa podarilo v spolupráci
s profesionálnym grafikom vytvoriť logo „Kopčany“ a kolekciu
oblečenia nosiaceho názov sídliska. Tejto aktivity sa počas roku
2017 zúčastnilo 27 detí, s ktorými sme mali kontakt 106 krát.

Skupinové stretnutia pre medzinárodnú výmenu

Dielničky

V lete sme sa zúčastnili so 4 mladými ľuďmi na medzinárodnej
výmene E.p.a v Taliansku na Sicílii. V rámci týchto výmen sa
stretávajú mladí ľudia, ktorí často pochádzajúci zo znevýhodneného
prostredia a formou zážitkového učenia rozvíjajú
a zisťujú poznatky na určitú tému. Od novembra sme začali s
prípravou novej skupiny na budúcoročnú medzinárodnú výmenu,
ktorá sa tentokrát bude realizovať v Portugalsku na Madeire a
v Lisabone. Okrem tejto veľkej medzinárodnej výmeny sa nám
podarilo v decembri uskutočniť menšiu medzinárodnú aktivitu. V
dňoch 7. -10. 12. nás navštívili mladí ľudia z Budapešti z organizácie
H52. Pre deti to bola zaujímavá skúsenosť spoznať svojich
rovesníkov s podobným zázemím z inej krajiny.

Je nadstavbová aktivita, v rámci
ktorej sa deti učia rôzne výtvarné
techniky. Je určená pre deti vo
veku 6 -10 rokov a prebieha raz
týždenne.

Spolupráca
Asociácia NPDM, ktorej sme boli
členom aj v roku 2017.
E.p.a.-europian playwork assosiation

Poradenstvo
Okrem práce s deťmi a mladými ľuďmi považujeme za dôležité pracovať aj s
dospelými. Rovnako aj pre nich poskytujeme možnosť poradenstva, či služby sociálnej
asistencie. Dôvody prečo nás klienti/ky v rámci poradenskej služby vyhľadávajú sú
rôzne. V našom občianskom združení pracujú profesionáli z rôznych oblastí - sú to
psychológovia, sociálni pracovníci alebo vychovávatelia. Vieme tak poradiť rodičom
napr. pri výchovných problémoch, pri písaní žiadostí, pri vytváraní životopisov alebo
ich môžeme sprevádzať do rôznych inštitúcii. Touto formou sa snažíme aj o rozvoj
sociálnych kompetencií a zručností aby si neskôr dokázali riešiť veci sami. Za rok 2017
sme poskytli služby poradenstva 10 krát pre 7 ľudí.

2 465,74,- €
Nadácia pre deti Slovenska
Projekt podporený celoročnou verejnou zbierkou
Hodina deťom je zameraný na vytvorenie bezpečného
priestoru a ponuky služieb na sídlisku Kopčany v
Bratislave. Priestor nízkoprahového klubu je pre deti
miestom, kde môžu zažiť pocit bezpečia
a prijatia. Miesto, kde na nich nikto nekričí, kde môžu
robiť chyby a kráčať vlastným tempom, kde sa môžu
pýtať, keď niečo nechápu, počkať a zapojiť sa, až keď
sú pripravené. Aj keď je vonku chaos, za dverami klubu
platia pravidlá pre všetkých rovnako, čo prispieva k
pocitu bezpečia. Vďaka ponúkaným aktivitám deti
a mladí ľudia nadobúdajú dôležité životné zručnosti
i osobnostné vlastnosti pre lepší prospech v škole,
vzťahoch i spoločnosti, a to neformálnym spôsobom v
priateľskej atmosfére klubu.

4 300,- €

Rada vlády SR
pre prevenciu kriminality
Prostredníctvom projektu sme sa zamerali na zachovanie už
prebiehajúcich služieb pre deti a mládež. Súčasťou predkladaného
projektu bol tiež rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií členov
projektového tímu. Pracovníkom/čkám sme zabezpečili niekoľko
interných a externých vzdelávaní v témach podľa potreby a kúpili
pracovné oblečenie na služby terénnej sociálnej práce.

5 000,- €

Rada vlády SR
pre prevenciu kriminality
Pokračovanie projektu „Terénna sociálna práca s mládežou
na sídlisku Kopčany“, ktorý sa snaží u mladých ľudí rozvíjať
nové zručnosti a podporovať ich aktívne zapojenie sa do
diania v sídliskovej komunite. Neodmysliteľnou súčasťou
práce s mládežou na sídlisku je podpora aktívneho a
bezpečného trávenia voľného času, preto je súčasťou
projektu aj osadenie work outových prvkov. Projekt
je zároveň zameraný na zvýšenie kvality ponúkanej
služby prostredníctvom vzdelávania pracovného tímu a
zabezpečenia pravidelných supervíznych stretnutí.

11 234,- €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Z dotácie sme hradili časť výdavkov spojených s realizáciou
terénnej sociálnej práce na sídlisku Kopčany. Aktivity sú
vykonávané v otvorenom prostredí, poskytujú nízkoprahové,
voľnočasové a sociálne služby pre deti a mládež.

2 000,- €

1 000,- €

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis
Prostredníctvom projektu sme realizovali víkendový pobyt
pre deti a mladých ľudí v Hornej Súči a prispeli sme k možnosti
zúčastniť sa medzinárodnej výmeny pre deti a mladých ľudí
v Taliansku. Tieto výlety sú jednak motiváciou, ale zároveň aj
odmenou pre deti, ktoré sa celý rok zúčastňujú na stretnutiach
a aktívne sa zapájajú do aktivít Komunitného centra Kopčany.
Prostredníctvom týchto zážitkov chceme taktiež rozvíjať
sociálne kompetencie a zručností detí, rozširovať vedomosti
formou zážitkového učenia a prispievať k prehlbovaniu vzťahov
medzi deťmi a mladými ľuďmi navzájom, ako aj medzi nimi
a pracovníkmi/čkami združenia, ktoré potom napomáhajú v
efektívnejšej práci s nimi počas celého roka.

ˇ podpora
FINANcná
v roku 2017

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Projekt Podpora komunitného centra - režijné
náklady. Projekt pomohol k plynulému fungovaniu
komunitného centra a realizácií programov pre deti
a mládež na sídlisku Kopčany.

800,- €
Nadácia Tatra Banky
Hlavný cieľom projektu bolo vytvárať pre deti
akceptujúci a bezpečný priestor, v ktorom sa buduje
pozitívny postoj ku škole, vzdelávaniu, pravidlám
a povinnostiam, ktorý je nevyhnutný pre ďalšie
adekvátne fungovanie v spoločnosti. Vďaka projektu
„Učenie má zmysel...“ sa nám podarilo zabezpečiť
udržanie a zachovanie pravidelnosti realizovaných
vzdelávacích aktivít.

50,- €

Naše mesto
Hrový deň.

ˇ dary
financné
4 578,42- €
Pontis/ Dobrá krajina

/ dary od individuálnych darcov,
výťažok z filmu Piata loď, Restorant
Day a z preteku Tvrďák /

436,- €
Juraj Šťavina

/ darovanie stravných lístkov
na nákup potravín /

2 265,- €
Golf zone

/ dar bol určený na prvky
pre detské ihrisko /

1 100,- €

Rotary Club
/ financovanie krúžkov
a jednorázových výletov /

4 473,62,- €

26 560,- €

spolu 78 466,63 ,- €

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

2% z dane
/ čiastka, vďaka ktorej sa
pokrývajú položky, ktoré nevieme
uhradiť z iných zdrojov /

375,- €

Andrea Phillipe Lafosse

1 00,- €
IWC

/ poukážky na potraviny /

13 056,89- €
12 000,- €

Ministerstvo kultúry SR
Finančný príspevok pomáhal pokryť náklady
na realizáciu kultúrno-kreatívnych aktivít.
Hlavným zámerom projektu bola podpora
kultúrnych aktivít a rovnosti príležitostí
v oblasti kultúry detí a mládeže. V rámci
projektu sa realizovali tieto aktivity: tvorivé
dielne, spoznávanie iných kultúr, podpora
talentov, návšteva kultúrnych podujatí, ako aj
jednorazové sídliskové akcie so zameraním na
kultúru. Všetky tieto aktivity boli zamerané na
rozvoj tvorivosti, talentu, sebadôvery
a uvedomovaniu si vlastných schopností. No
najmä sprístupňujú deťom a mládeži kultúru
a umožňujú im tak aktívne tráviť voľný čas.

Európsky sociálny fond a Európsky fond
regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
Vďaka podpore sme od októbra 2017 spustili
dlhodobý 4-ročný projekt, ktorý sa zameriava
na prioritnú os č.4 - 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 pomáhajú 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.

ˇ podpora
Nefinancná
Magistrát hl . mesta BA

/ symbolický nájom priestorov
a pozemku ihriska /

Slovak telekom

/ paušály na mobilné telefóny /

uniCORE

/ softvérová podpora /

Eset

/ antivírové programy /

Komunitná nadácia

/ zastrešenie projektu Daruj knihu /

Tím
Ing. Antalová Veronika, Bc. Barnová Andrea, Ing. Bieliková Jana, Búci Janko, Daoultizis Constantinos,
JUDr. Fajnorová Katarína, Mgr. Faragulová Alena, Mgr. Ferencová Adriana, Ing. Furjelová Miroslava,
Mgr. Gajarská Veronika, Mgr. Goghová Dominika, Ing. Hrabinská Judita, Mgr. Januška Jakub,
Mgr. Javorková Natália, Mgr. Juríková Monika, MSc. Kontríková Zuzana, Ing. Kortišová Martina,
Mgr. Kupcová Soňa,Ing. Maťášová Kristína, MSc. Morháčová Veronika, Oscar David Colorado Ospina,
Mgr. Šmajdová Jana, Bc. Štrbová Terézia, Mgr. Sekerešová Jana, Mgr. Sidorová Zuzana, Slováková Ivana,
Szomolai Patrik, Skrivánková Viktória, Mgr. Turisová Nina, Ing. Zelinková Veronika

ĎAKUJEME dobrovoľníkom, stážistom, kamarátom a známym,
ktorí nám pri aktivitách s deťmi a mládežou tiež pomohli.

Ulita, o.z.

Kopčianska 90
851 01 Bratislava
www.ulita.sk

