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Mládež ulice
Záverečná správa 2005
O nás
Mládež ulice je dobrovoľné neziskové združenie občanov a naším poslaním je zvyšovanie kvality
života detí a mladých ľudí, ktorí žijú a vyrastajú v ohrozenom prostredí. Zameriavame sa na rozvoj
osobných vzťahov, ako prostriedok dosahovania našich cieľov využívame zmysluplné voľnočasové
aktivity.
U detí a mladých ľudí rozvíjame zmysel pre zodpovednosť, pomáhame im integrovať sa do
prirodzeného prostredia. Tým znižujeme predpoklad sklonu ku kriminálnemu a asociálnemu
správaniu. Všetky aktivity sú zamerané na rozvoj zdravých medziľudských, budovanie schopností a
zručností potrebných pre plnohodnotný život.

Organizačná štruktúra
Členské zhromaždenie:
Predsedníctvo:
Predseda:
Členovia predsedníctva:
Revízna komisia:

členovia združenia
Mária Gregorovičová
Jaroslava Tarabová, Ľudmila Burgerová, Ivan Pochaba, Renáta
Štefeková
Viola Kvasnicová, Eva Masarovičová, Zuzana Krnová

Orgány a ich rokovanie
Členské zhromaždenie združenia v roku 2005 nezasadalo. V súlade zo stanovami združenia sa
zasadanie členského zhromaždenia združenia uskutoční v prvom štvrťroku roku 2006.
Ľudské zdroje
Zamestnanci:
Peter Kulifaj – koordinátor projektu komunitnej práce s deťmi zo sociálneho bývania
Dobrovoľníci:
Ing. Ivan Pochaba – koordinátor projektu asistencie rodine
K 31.12.2005 spolupracovalo na aktivitách združenia spolu 15 dobrovoľníkov.

Realizované projekty
Behom roku sa štruktúra združenia transformovala s dôrazom na plnenie úloh a zodpovedností za
realizáciu vytýčených projektov, presnejšie sa definovali ich štruktúry.
Projekt individuálnej podpory
Cieľom projektu je udržanie kontaktu s dieťaťom aj po zmene bydliska. V rámci projektu sa
zrealizovalo viacero návštev klientov, ktorí boli umiestnení do detských domovov a diagnostických
centier.
Projekt asistencie rodine
V roku 2005 sme sa zamerali na pomoc rodine, v ktorej matka žije spolu s 5 deťmi a nachádzajú sa
v ťažkej sociálnej situácií. Pomoc bola zameraná na zamestnanie matky a tým schopnosť zlepšiť
svoju finančnú situáciu. Počas niekoľkých mesiacov realizácie sa nášmu pracovníkovi podarilo

spolu so sociálnou pracovníčkou nájsť viacero potencionálnych zamestnaní. V súčasnosti prichádza
projekt do záverečnej fázy.
Projekt podpory mladých drogovo závislých
Nebol formálne realizovaný, prebehlo niekoľko stretnutí so starými klientmi s ktorými sa pracovalo
v predchádzajúcom období rokov 2003 – 2004.
Práca s ohrozenými deťmi a mládežou
V roku 2005 sme zrealizovali aktivity na vyplnenie voľného času prostredníctvom ktorých sme
napĺňali vopred stanovené ciele, najmä zvýšenie kvality života týchto detí a rozvoj ich životných
zručností. Vzhľadom na personálne kapacity sa jedná o nosný projekt združenia.
Jednodňové výlety:

Výlet na Pajštún

Opekanie v prírode

Sánkovanie na Kolibe

Venčenie psov z útulku

Návšteva kina

Deň detí v Auparku

Návšteva múzea historických vozidiel

Návšteva bratislavské bienále Bratislava (BIB)
Iné podujatia:

Letný tábor (31.6. - 8.7. 2005)

Stanovanie v prírode

Tvorivé dielne

Tanečný krúžok

Vianočný večierok

Naša vďaka patrí
Občianske združenie ďakuje za podporu:

Atléti v akcii – za spoluprácu pri realizácií aktivít

Domovským zborom a cirkvám

Komunitnej nadácií Bratislava a kníhkupectvu Artforum a Pantha Rhei – za poskytnutia
krásnych knižiek deťom ako vianočný darček

Nová nádej Slovensko – za metodickú podporu

Sestry Matky Terezy – za poskytnutie priestorov pre naše aktivity

Individuálnym darcom a podporovateľom a všetkým dobrovoľníkom

Hospodárenie
Stav príjmov a výdajov k 31.12.2005
PRÍJMY
International Baptist Church

24 000 Sk

Individuálny darcovia

20 179 Sk

2% z dane

79 737 Sk

Úroky v banke

58,76 Sk

Účastnícky poplatok

2 350 Sk

Príjmy spolu: 126 324, 76 Sk
VÝDAJE
Letný tábor:
Doprava

10 130, 70 Sk

Strava

25 453 Sk

Ubytovanie

23 020 Sk

Spotrebný materiál

8 280, 50 Sk

Iné

1 570 Sk

Prevádzková réžia
Cestovné náklady

1 067 Sk

Kancelárske potreby

385 Sk

Propagácia a tlač

214 Sk

Notárske osvedčenie

2 154 Sk

Bankové poplatky

1 082 Sk

Spotrebný materiál

3 465, 50 Sk

Mzda

3 450 Sk

Iné poplatky

1 186 Sk
Výdaje celkom 81 457,70 Sk

Rozdiel príjmy / výdaje = + 44 867 Sk

