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YMCA na Slovensku je súčasťou jedného z najstarších a najrozšírenejších 
hnutí pre mladých ľudí vo svete: YMCA - Young Men’s Christian Association. 

Od svojho založenia v roku 1844 sa rozšírila do 119 krajín a dnes zasahuje 
až 58 miliónov ľudí. Počas svojej histórie sa tento živý organizmus neustále 
rozvíja a obohacuje skúsenosťami mnohých zaujímavých, oddaných ľudí.

YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie. Spôsob práce 
YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, podnecuje ich byť aktívnymi a 
meniť tak seba i svoje okolie. 
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YMC A
Členovia YMCA sa snažia o otvorený dialóg kresťanských princípov a hodnôt vo svojom 
každodennom živote, aktivitách a programoch:

•	 usilovať	o	rovnaké	príležitosti	a	spravodlivosť	pre	všetkých
•	 tvoriť	a	upevňovať	prostredie	so	vzťahmi	založenými	na	vzájomnom	porozumení	a	láske
•	 v	YMCA	a	celej	spoločnosti	upevňovať	čestnosť,	pravdivosť	a	tvorivosť
•	 rozvíjať	také	programy,	ktoré	podporujú	rozmanitosť	a	hĺbku	kresťanskej	skúsenosti
•	 pracovať	na	rozvoji	celého	človeka
•	 rôznosť	názorov	nesmie	narúšať	vzájomné	dobré	vzťahy	v	YMCA

YMCA vytvára priestor a je otvorená pre mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, 
rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálne postavenie či politické presvedčenie.
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Naše motto: “YMCA - priestor pre ďalší krok” vyjadruje náš pos-
toj ku každému, kto chce rásť v rôznych oblastiach svojho života, v 
ktorých potrebuje a súčasne napomáha svojmu okoliu a rastu tých 
okolo. A každý môže kráčať svojím tempom.

YMC A
priestor	pre	ďalší	krok

Model osobnosti človeka charakterizuje aj logo YMCA – jednotlivé strany 
trojuholníka znamenajú duchovný, duševný a fyzický rozmer človeka vo 
vzájomnej rovnováhe. Cieľom YMCA je rast mladých ľudí práve harmon-
ickým rozvojom v každej oblasti. Veríme, že takto môžu všetci najlepšie 
viesť zdravý, zodpovedný a radostný život v spoločnosti, byť aktívni obča-
nia vo vzájomnej pomoci a spolupráci s inými.
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YMCA	v	číslach

členov, z toho 843 do 30 rokov   

mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov, ktorí sa zúčastňujú na organizovaní aktivít pre deti a mládež

dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež

pracovníkov s mládežou vo veku nad 18 rokov, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež

aktivít pravidelnej, systematickej činnosti (týždenné / mesačné kluby, krúžky, stretávania)

jednodňových podujatí pre deti a mládež (1180 účastníkov)

viacdňových podujatí pre deti a mládež účastníkov (510)

táborov (610 detí, mladých ľudí a vedúcich)

vzdelávacích a supervíznych stretnutí / teambuilding pre vedúcich a pracovníkov

1036

36

57

8

36

25

25

11

18
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Miestne	združenia
Špecifickosť YMCA spočíva v silných spoločných základoch pri zachovaní flexibility v činnostiach. Táto flexibilita umožňuje 
každému miestnemu združeniu vykonávať činnosť na základe spoločných hodnôt, ktorá je v danej komunite najviac potrebná. 
Vďaka tomu je každé miestne združenie YMCA na Slovensku jedinečné, s vlastnými špecifickými aktivitami.

V roku 2016 bolo registrovaných 17 miestnych a špecializovaných združení YMCA pôsobiacich v 5 krajoch (bratislavský, nitrian-
sky, banskobystrický, košický, žilinský) a 14 okresoch.

YMCA BA, Bratislava
YMCA Banská Bystrica
YMCA Hrhov
YMCA Levice
YMCA Liptovský Mikuláš
YMCA pre každého
YMCA Lučenec
YMCA Martin
YMCA Nesvady

YMCA Nitra
YMCA Panické Dravce
YMCA pre každého
YMCA Revúca
YMCA Ružomberok
YMCA Staré mesto
YMCA Tekovské Lužany
YMCA Veľký Krtíš
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Štruktúra	a	členstvo
Snem je najvyšším orgánom YMCA na Slovensku. Je zložený zo zástupcov jednotlivých miestnych a špecializovaných združení 
YMCA, ktoré sú kolektívnymi členmi YMCA na Slovensku. Schádza sa minimálne raz ročne.

Výbor YMCA na Slovensku je volený snemom. Výbor riadi a koordinuje činnosť združenia v období medzi stretnutiami snemu, 
dohliada na hospodárenie a celkovú činnosť YMCA na Slovensku.  Predseda YMCA na Slovensku je zároveň predsedom výboru 
YMCA na Slovensku. Práca vo výbore nie je honorovaná.

Generálny sekretár je menovaný predsedom výboru YMCA na Slovensku na obdobie 6 rokov, zastupuje združenie YMCA na 
Slovensku voči úradom, zodpovedá za napĺňanie rozhodnutí snemu a výboru v programovej a hospodárskej časti.

Revízna komisia je kontrolným orgánom činnosti a financovania YMCA na Slovensku a informuje snem o činnosti výboru. 

Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia YMCA na Slovensku je fyzická osoba zastávajúca funkciu generálneho 
sekretára združenia alebo predsedu združenia.

YMCA na Slovensku je členom Európskej Aliancie YMCA a členom Rady mládeže Slovenska (RmS), ktorá je nezávislou streš-
nou organizáciou detských a mládežníckych občianskych združení v Slovenskej Republike.
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Stratégia	YMCA
Aktivity YMCA na Slovensku smerujú k napĺňaniu cieľov Stratégie YMCA na Slovensku na roky 2014 - 2019.

Prierezovými cieľmi našej Stratégie sú:

Realizovať, podporovať, rozvíjať a propagovať:

 A. aktivity pravidelnej činnosti pre mládež a podujatia pre mládež a verejnosť

 B. vzdelávanie a tréning mladých ľudí

 C. aktivity rozvíjajúce spoluprácu s inými mládežníckymi organizáciami, samosprávou, verejnou správou a verejnými  

 inštitúciami, ako aj inými verejnými a súkromnými organizáciami a jednotlivcami

 D. aktivity medzinárodnej spolupráce

 E. aktivity zvyšujúce informovanosť mladých ľudí

Prierezové ciele sa vzťahujú na ciele v rámci 8 oblastí, na ktoré je YMCA na Slovensku zameraná:

 1. oblasť: Zdravý životný štýl a životné prostredie

 2. oblasť: Mier, demokracia a aktívne občianstvo

 3. oblasť: Inklúzia

 4. oblasť: Zamestnateľnosť mladých ľudí

 5. oblasť: Medzinárodné programy a mobilita

 6. oblasť: Kresťanstvo

 7. oblasť: Iniciatívy

 8. oblasť: Vzdelávanie mladých
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Výbor	YMCA	na	Slovensku

Miroslav	Hrivnák
predseda	YMCA	na	Slovensku

Miro je dlhoročným ymkárom, 
vedúcim v miestnom združení 
YMCA Revúca a zakladateľom 
a riaditeľom nízkoprahového 
centra YMCA v Jelšave.

Ako predseda zvoláva a vedie 
snemy a výbory YMCA na Slov-
ensku, stará sa všeobecný roz-
voj organizácie.

Lýdia	Gondášová Rastislav	Števko Lucia	Ivanová

Vlastimil	Šulgan Marta	Tóthová Dorothee	Burkert
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Dalibor	Perašín
generálny	sekretár

Dali zastupuje YMCA na 
národnej a medzinárodnej 
úrovni, zodpovedá za financie, 
administratívu a organizáciu 
ako celok. Každoročne orga-
nizuje outdorové výcvikové 
programy pre vedúcich a roz-
víja spoluprácu s partnermi 
na národnej a medzinárodnej 
úrovni.

Zuzana	Konečná
programová	sekretárka

Zuzu zodpovedá za prípravu 
a rozvoj domácich a zah-
raničných programov a 
vzdelávania,  za prezentáciu 
YMCA v médiách a tvorbu 
vizuálov. V spolupráci s Dalim 
sa venujú dlhodobému rozvo-
ju vedúcich a dobrovoľníkov v 
YMCA.

Zamestnanci	YMCA	na	Slovensku

Helena	Hajková
projektová	koordinátorka	

Hela je zodpovedná za koor-
dináciu zahraničných do-
brovoľníkov pôsobiacich v 
YMCA v Liptovskom Mikuláši 
a Jelšave, rozvíja medzinárod-
nú spoluprácu a vysielanie 
dobrovoľníkov cez program 
Erasmus+.
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Stretnutia	výboru	a	snemu	YMCA	na	Slovensku
Snem YMCA na Slovensku
5. - 7. február | Ranč Kráľova Lehota, Svarín

Našou dlhodobou snahou je podporovať nielen mladých ľudí, ale celé rodiny a komunity, ktorých sú súčasťou. Preto sme tohto 
roku zvolili víkendový snem možnosťou prísť aj s rodinami a tiež dva zo zasadnutí výboru ponúkali túto možnosť. 

Okrem zasadnutí delegátov z miestnych združení YMCA sme tak mohli stráviť spolu oveľa viac času pri rôznych iných športových 
aktivitách a hrách, rozhovoroch. Naši medzinárodní dobrovoľníci pripravili tvorivé a zábavné dielne pre malých účastníkov. 

Zástupcovia miestnych združení predstavili svoju činnosť za minulý rok, prezentovali výzvy a problémy, ktorým čelia a tiež 
plánované aktivity na nasledujúci rok. Vďaka dlhšiemu spoločnému času bolo dosť priestoru aj na sieťovanie, diskusie a vzájom-
nú podporu medzi vedúcimi rôznych združení. Snem sa tak okrem prijímania rozhodnutí stal aj výbornou platformou pre ďalšiu 
prácu ymkárov po celom Slovensku.

Stretnutia výboru YMCA na Slovensku

27. február   -  Liptovský Mikuláš
30. apríl   -    Bratislava
27. - 29. máj   -   Malatíny
2. júl  -   Nitra
23. - 25. september  -   Partizánska Ľupča
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Po ročnej prestávke sme sa opäť zišli na YMCA dielni - inšpiratívnom a otvorenom stretnutí ymkárov z celej republiky, zau-
jímavých hostí a priateľov. Spolu sme sa pozreli na kontext organizácie YMCA, súčasný stav a smerovanie YMCA aj s ohľadom na 
znovuzískanú budovu YMCA v Bratislave. Účastníci sa mali možnosť zoznámiť s jej stavom, priestormi a históriou.

Dietrich Reitzer z YMCA Viedeň nás prišiel pozdraviť príbehom o stabilnej plachetnici, ktorá sa posúva vpred. Bohdan Smieška 
pripravil pre nás prezentáciu Kultúrno	historický	vývoj	budovy	YMCA,	jej	súčasnosť	a	potenciál	a následnú facilitáciu v skupinách o 
možnom vývoji nielen budovy YMCA, ale aj rôznych komunít, ktoré spája a ktoré by mohli obohatiť jej terajší stav a aktivity. Tri 
skupiny spolu pripravili aj výstupy, ktoré budú následne použité ako podklad pre ďalšie návrhy a facilitácie.

Priatelia z Českej YMCA sa s nami podelili o svoje pozitívne skúsenosti, ale aj úskalia so správou a využívaním majetku v súlade 
s činnosťou YMCA v Českej republike. Na záver sme sa zúčastnili spoločnej bohoslužby v Kaplnke s tradičnou YMCApustnicou.
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Programy
YMCA tvorí priestor pre vznik a podporu rôznych aktivít pre deti, mladých ľudí, nielen vekom ale aj 
duchom. Mimoškolská činnosť je buď štruktúrovaná (krúžky, kluby, tábory, diskusie, kultúrne akcie...) ale-
bo neštruktúrovaná (nízkoprahové a komunitné centrá, stretnutia pre širšiu verejnosť a iné), kde sa každý 
môže slobodne zapájať alebo len tak tráviť čas v bezpečnom prostredí. 

Súčasne s ponukou aktivít a programov vyrastajú v YMCA mladí vedúci, ktorí postupne preberajú zod-
povednosť a sami sa stávajú aktérmi rozvoja svojich komunít. YMCA vytvára priestor pre ich neformálne 
vdelávanie a ďalší rozvoj, čím prispieva k budovaniu občianskej spoločnosti.
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V rámci miestnych združení YMCA sa deti a mladí ľudia spájajú vačšinou podľa záujmov a veku do klubov a krúžkov s rôznym 
zameraním podľa záujmu lokálnej komunity. Medzi obľúbené patria kluby / krúžky:

	 	 	 	 jazykové	 	 	 turistické
	 	 	 	 hudobné	 	 	 tvorivé
    športové	 	 	 rodinné

Členovia klubov a ich priatelia sa stretávajú na týždennej alebo mesačnej báze. Vedú ich vačšinou starší vedúci, ktorí sami na 
nich vyrastali. Dospelí pomáhajú mladým s organizáciou, ale hlavný dôraz je práve na mladých vedúcich. Cieľom je aktivizovať 
mladých ľudí čoraz viac ohrozených pasivitou a preplnenosťou virtuálnymi podnetmi. Chceme vytvárať prostredie, kde sa mladí 
môžu stretávať, učiť sa a pomáhať si vzájomne tvoriť reálne vzťahy.

Ďalším cieľom je učiť sa spolu niečo nové, tráviť svoj čas aktívne a spoznávať sa naprieč generáciami.

Keďže je klubov veľa, predstavíme si aspoň niektoré pre inšpiráciu a príklady dobrej praxe.

Kluby
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Diškur	Language	café
Jazykový klub otvorený pre širokú verejnosť a rôzne vekové kate-
górie pravidelne dvakrát do mesiaca v kaviarni Diera do sveta v 
Liptovskom Mikuláši. 

Klub beží už vyše troch rokov a teší sa čoraz vačšej obľube v čoraz 
širšej verejnosti. Hovoríme spolu v rôznych jazykoch (anglicky, 
nemecky, španielsky, francúzsky)  podľa záujmu a schopnos-
tí účastníkov. Atmosféru tvoria všetci spoločne, okrem diskusií 
na zaujímavé témy hráme spolu hry (Dixit, Scrabble, asociácie, 
hádanie slovíčok..), učíme sa vzájomne.

Klub sa zámerne stretáva vo verejnom priestore - kaviarni, aby 
bol prístupný čo najširšiemu počtu záujemcov. Zahraniční dobro-
voľníci pôsobiaci cez Európsku dobrovoľnícku službu prinášajú 
okrem svojho jazyka aj zaujímavosti zo svojej kultúry. 
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Ten	Sing
„Teenage Singing“–- celoročná tvorivá činnosť zameraná na hudbu, spev, divadlo a spoločenstvo, rešpektuje kultúru mladých, 
dáva im do rúk zodpovednosť a poskytuje možnosť osobného rastu prostredníctvom sebarealizácie. Dáva im tiež možnosť 
zúčastňovať sa mnohých medzinárodných aktivít siete Tensingov nielen v rámci Európy.

V Hrhove sa mladí stretávajú v rôznych zostavách podľa veku a záujmu o konkrétny hudobný žáner. Okrem nácviku obľúbených 
piesní sa venujú aj vlastnej tvorbe, nacvičujú drámu a spolu vystupujú na verejných akciácj obce.  V Jelšave sa spevu a dráme 
venujú mladí ľudia a decká z komunitného centra Jordán.
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Malí	kuchári
Aj varenie môže byť zábavné a tvorivé, a navyše sa dá zjesť! Deti z Hrhova sa stretávajú pravidelne so šikovnou vedúcou Beou a 
spolu skúšajú tvoriť chutné dobroty. Program je rovnako zaujímavý pre chalanov aj dievčatá a má naozaj veľký úspech.
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Futbalový	klub
Cieľom športových klubov nie je profesionálny výkon, ale začlenenie všetkých do spoločnej hry. YMCA Martin sa snaží zapojiť 
do hry napríklad rodičov s deťmi, mladých ľudí a dospelých, ktorí v dnešnom uponáhľanom a fragmentovanom svete majú stále 
menej spoločných aktivít. Každý týždeň hrajú spolu futbal v telocvični základnej školy, zapájajú medzi seba aj zahraničných 
študentov študujúcich v Martine a ďalšiu širšiu komunitu. Takto dostáva tento futbalový klub širší rozmer. 

V lete vrcholia aktivity prípravou celoslovenských futbalových a jedinečných hokejových táborov. 
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Príroda	a	outdoor	športy
YMCA je tiež priestorom nájsť ludí so spoločnými záujmami. Dobrým príkladom je spoločná turistika a výlety, ale aj súčasné 
outdoor hry (napr. airsoft). Tieto hry začínajú hrať mladí ľudia často aj bez vedomia rodičov a vo veku, kedy ešte nevedia zvážiť  
všetky bezpečnostné riziká s nimi spojené.

Rôzne outdoorové podujatia preto využívame ako priestor pre získavanie nových praktických zručností v oblasti pobytu v 
prírode (oheň, táborenie, prístrešky, bivak, orientácia, maskovanie …), sebareflexiou (aký som typ osobnosti, ako komunikujem 
s ostatnými, uvedomenie si silných a slabých stránok, čo a ako je možné zlepšiť). 

Pri hre ako airsoft kladieme dôraz tiež na vodcovské schopnosti, podpory rastu osobnosti, základné pravidlá stratégie a komu-
nikácie. V neposlednom rade je aj zameranie na uvažovanie o hodnotách, ktoré človeka presahujú (potreba morálky v živote 
jednotlivca a spoločnosti, ako si udržať integritu a morálne hodnoty v rôznorodom prostredí). 
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Nízkoprahové	kluby	mladých
Zahrať si stolný tenis, stolové hry, alebo len tak na chvíľu vypadnúť z domu medzi ľudí? Kluby mladých sú skvelou príležitosťou 
byť spolu, zdieľať svoje postoje a názory, diskutovať a učiť sa od iných. Sú alternatívou k často nie príliš vhodným možnostiam, 
ktoré sa vonku ponúkajú. Aktivity si vačšinou pripravujú samotní mladí ľudia - lokálni dobrovoľníci, je to ich “zóna” pre všetko, 
čo ich zaujíma - sú otvorené pre každého, majú iba minimum pravidiel, aby boli naozaj bezpečným a otvoreným priestorom pre 
všetkých.
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Same	klub
Kontakt Café, Levice

• raz mesčne v nedeľu
• 15 - 20 detí

Open	Gate
3Pé centrum, Lučenec

* každý pondelok a piatok večer
* 15 - 30 mladých ľudí

Agape	House
Veľký Krtíš

* každú stredu a sobotu
* 20 - 40 mladých ľudí

Čajovňa
Nízkoprahové centrum, Jelšava

• každý piatok večer
• 20 - 40 mladých ľudí
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Cesta	muža
Cesta muža je iniciatíva, ktorej primárnym cieľom je osloviť chlapcov a mladých mužov, ktorí vyrastajú v prostredí s nedostat-
kom pozitívnych mužských vzorov. Cieľom tejto iniciatívy je prostredníctvom spoznania typicky mužských zručností, hodnôt a 
postojov prispieť k posilneniu ich mužskej identity. 

Účastníci sa učia tradičné, typicky mužské zručnosti ako zakladanie rôznych typov ohnísk, orientáciu v teréne, spoluprácu v 
tíme, prípravu teplej stravy v prírode a v neposlednom rade aj to, že sa nemusia prírody báť. V kontrolovanom a bezpečnom 
prostredí ich rovesníkov im na základe biblických princípov pomáhame jasnejšie definovať ich mužskú rolu a uistiť ich v nej. 
Učíme sa konštruktívne narábať s hnevom a agresivitou, stanovovať si ciele, dosahovať ich a posúvať hranice svojich možností.

Prípravný tím je zložený zo skúsených vedúcich, ale aj z rovesníkov - účastníkov. Prebieha tiež aktívna príprava ďalších vedúcich, 
príprava mentorov a záchytnej siete pre následnú prácu s účastníkmi. Cieľom je čo najviac túto prácu rozšíriť a pomôcť miest-
nym skupinám zameraným na prácu s mládežou rozbehnúť podobné aktivity ako aj následnú prácu s účastníkmi (follow up). 

Program prirodzene zachytáva chlapcov z horších sociálnych pomerov, ktorí si hlavne z dôvodu neprítomnosti otca v rodine, 
nemôžu dovoliť financovať zážitkovo-vzdelávacie aktivity tohto typu, preto sa snažíme zabezpečiť aj financovanie týchto aktivít. 
V roku 2016 sme zorganizovali 4 predĺžené víkendovky a ďalšie aktivity (bajkovačky, prespávačky...) pre 91 chlapcov.
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Klubík
Možno si pri slovnom spojení  “mladí ľudia” nepredstavíme v prvom rade mladé mamy alebo otcov na rodičovskej dovolenke.  
Nesvadský rodinný klub pre mamičky s deťmi je spoločný doobedný čas plný pohody, hier a dobrých rozhovorov šitý na mieru 
práve pre nich. Čas na materskej dovolenke tak môže byť bohatší pre deti aj pre ich mamy.

Je otvorený každú stredu od 9:00-12:00 hod. Môžu sem prísť mamičky so svojimi detičkami, ktoré sa tu majú možnosť pohrať v 
peknom priestore, ktorý sme vyčlenili práve pre deti. Tento kútik je bezpečný a plný rôznych hračiek (šmýkačka, hojdačka, rôzne 
skladačky a stavebnice, knižky, plastelína, omaľovánky…) a ďalších zaujímavostí pre najmenších návštevníkov. 

Na každom Klubíku sú prítomne dobrovoľníčky, ktoré sa radi s deťmi pohrajú a zároveň ich aj postrážia. Tak vznikne priestor pre 
mamičky, aby si mohli trochu sadnúť, oddýchnuť, dať si dobrú kávu alebo čaj a popritom sa porozprávať s ostatnými mamička-
mi. Tiež nikdy nechýba občerstvenie aj pre tie naše ratolesti.

Raz do mesiaca máme v rámci Klubíku nejakú aktivitu určenú buď pre mamičky (rôzne ručné práce, psychologické prednášky na 
tému výchovy…) alebo pre deti (bábkové divadielko, premietanie rozprávky na plátne, mikulášska a predvianočná besiedka,...). 
Tieto aktivity sú obľúbené, pretože je to možnosť, ako sa môžu mamičky naučiť niečo nové.

Klubík je super miesto, pretože ho mamičky môžu využiť, ak chcú zmeniť prostredie pre seba a svoje deti, alebo sa stretnúť s 
inými mamičkami a tiež sa veľmi osvedčil, keď je počas roka nepriaznivé počasie a nedá sa byť vonku. Zároveň je to príležitosť 
ako si nájsť nové kamarátky pre seba, ale aj pre svojho „drobca“.
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Komunitné centrá 
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Na Slovensku pôsobia dve komunitné a nízkoprahové centrá YMCA v Jelšave a Nesvadoch. Práca miestnych združení sa tu 
sústreďuje práve okolo potrieb lokálnej komunity. Cieľom je vytvárať bezpečný priestor, v ktorom mladí môžu tráviť svoj voľný 
čas bez ohrozenia sociálno-patologickými javmi. 

„Základnou	činnosťou	nízkoprahových	centier	je	ponuka	neformálnych	voľnočasových	programov	spojených	so	špecifickými	sociál-
nymi	službami,	ktoré	sú	modifikované	v	závislosti	na	charaktere	 lokality,	miestnych	podmienkach,	záujmoch	a	potrebách	cieľovej	
skupiny.“	(Bednářová	In	Matoušek,	2003,	s.177)

Cieľovou skupinou našich nízkoprahových zariadení sú najmä deti a mladí ľudia nachádzajúci sa v ťažkej životnej situácii (preží-
vajú nepriaznivé sociálne situácie, žijú v obmedzujúcich podmienkach) a tiež neorganizované deti a mládež. V Jelšave sú to 
najmä mladí ľudia z  lokálnej rómskej komunity a v Nesvadoch zo zmiešanej majoritno-minoritnej komunity. Obe centrá slúžia 
rurálnej mládeži s nedostatkom príležitostí.

Prostredníctvom individuálnej práce s klientom a práce v teréne sa snažíme ľuďom pomáhať v situáciách, ktoré sú pre nich 
problémové. Môže ísť napríklad o rokovania s úradmi alebo vybavovanie rôznych dokumentov. Hlavným nástrojom tohto typu 
práce sú rozhovory s klientom a zisťovanie jeho skutočných potrieb. Jedným z prostriedkov, ako sa ľuďom viac priblížiť je práve 
práca v teréne.  

Ďalšie miestne združenia vytvárajú v rámci svojich aktivít priestor pre zapojenie čo najširšej skupiny mladých ľudí, cez otvorené 
kluby založené na princípe nízkoprahovosti, napr Open Gate a Agapé House.
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Nízkoprahové centrum Jordán,  Jelšava
Facebook:	YMCA	Revúca

Aktivity centra týždenne využíva 60 – 80 detí a mladých z Jelšavy, ďalej naše služby 
využíva 10 – 15 dospelých klientov týždenne. 

Do týchto aktivít je zapojených 30 dobrovoľníkov, 
štyria dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby, 
dvaja zamestnanci miestneho združenia YMCA Revúca 
a na čiastočný úväzok psychologička.
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Komunitné centrum YMCA Nesvady
Facebook:	YMCA	Nesvady
web:		http://www.ymca-nesvady.sk



YMCA na Slovensku 2016

10. decembra oslávili dobrovoľníci, pracovníci, deti, mladí ľudia, ich rodičia 20 rokov založenia miestneho združenia YMCA 
Nesvady. Na oslave sa zúčastnili predstavitelia obce a samosprávy a miestnej komunity, nadácií, bývalí vedúci a pracovníci 
YMCA. Oslava bola spojená s vianočným koncertom, prezentáciou aktivít od roku 1996 až po súčasnosť. YMCA v Nesvadoch 
začínala s pár stretnutiami klubov, dnes slúži širšej komunite cez komunitné centrum, programy pre deti, mládež, dospelých a 
rodiny a tým tvorí nezastupiteľný pilier komunity. 
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Tábory
Tábory sú nielen odmenou a očakávaným vyvrcholením celoročnej klubovej práce pre stálych členov a priateľov YMCA, 
ale aj priestorom a možnosťou, kde sa deti a mladí ľudia môžu zoznámiť s rôznorodou činnosťou YMCA a zapojiť sa aj do 
následných aktivít počas školského roka.

V roku 2016 zorganizovali miestne združenia YMCA 11 vačších táborov. Spolu sa táborov zúčastnilo vyše  610 detí, mladých 
ľudí, vedúcich a dobrovoľníkov. 

Tábory boli zamerané na získavanie zručností v športe (lyžovanie, floorball, futbal, hokej, outdoor hry) alebo v anglickom ja-
zyku za prítomnosti zahraničných dobrovoľníkov. Iné boli zamerané skôr tématicky s dôrazom na vyváženosť pohybových 
aktivít, hier, neformálneho učenia sa a rozvoja rôznych zručností, napr. “Po stopách kráľa”, “Indiánske dobrodružstvá”, “Kra-
jinka Športovo”, “Ukáž svoj talent” a iné.

Aj tento rok sme aktívne podporovali účasť detí zo znevýhodneného prostredia, či už finančnou úľavou alebo osobnou 
podporou vedúcich.
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Dobrovoľníctvo
V roku 2016 sme pokračovali v systematizácii rozvoja dobrovoľníct-
va na lokálnej aj národnej úrovni. Dobrovoľníctvo je pre  nás nielen 
kľúčovým nástrojom pomoci a rozvoja aktivít, ale aj časťou osobnost-
ného rozvoja, osobnej angažovanosti a výchove k aktívnemu občian-
stvu.

V YMCA rozvíjame dobrovoľníctvo na rôznych úrovniach. Niektorí do-
brovoľníci vyrastajú na našich kluboch a v centrách, postupne preber-
ajú iniciatívu a zodpovednosti, iní sa zapájajú jednorázovo, “externe”,  
hlavne pri podpore akcií (napr. predaj na vianočných trhoch, varenie 
pre ľudí bez domova, pomoc na tábore, pomoc pri tvorbe dokumentov 
a iných špecializovaných činnostiach).

V YMCA pracovalo v roku 2016 minimálne 90 dobrovoľlníkov, ktorí 
odrobili spolu viac než 10 000 dobrovoľníckych hodín práce.
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Vzdelávanie
Vedúci a dobrovoľníci, ktorí venujú svoj čas, energiu pre rast a rozvoj detí a mladých ľudí sú to najdôležitejšie, čo YMCA má. Bez 
ich nasadenia, osobnosti a humoru by naše programy nemali tú hĺbku a kvalitu.

Našou úlohou je nielen vedúcich vzdelávať a podporovať, ale umožniť ich sieťovanie, kontakt a zdieľanie skúseností. A preto 
sme sa v roku 2016 stretli viackrát pri rôznych tréningoch, stretnutiach, teambuildingoch a supervíziach.

Každé miestne združenie YMCA je autonómne a preto si na základe spoločných hodnôt vypracuváva vlastný systém vzdelávania 
a podpory svojich vedúcich a dobrovoľníkov. Výzvou pre YMCA na Slovensku do budúcnosti ostáva vytvorenie platformy pre 
lepšie sieťovanie a vzdelávanie lokálnych YMCA, na ktorom sme začali pracovať a ďalej ho rozvíjame aj v tomto roku. Vytvorili 
sme sekciu špeciálne pre YMCA vedúcich a dobrovoľníkov na našej webstránke www.ymca.sk (“VEDÚCI”) kde nájdu potrebné 
dokumnety a smernice k svojej činnosti. Zaujímavé a podnetné materiály k práci s mládežou sú verejne dostupné aj pre iných 
návštevníkov stránky.

Naši pracovníci a dobrovoľníci sa tiež zúčastnili vzdelávania a kurzov organizovaných inými organizáciami, napr. Menežmentu 
dobrovoľníkov zabezpečovanom Platformou dobrovoľníckych centier, kurzov PDCS (tréning trénerov, facilitácie, atď), vzdeláva-
nia Iuventa - Slovenského inštitútu mládeže a Rady mládeže Slovenska. Podporili sme mladých ľudí na účasti na zahraničných 
tréningoch a školeniach podporených cez Erasmus+.
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Študijná	návšteva
18. - 20. apríla 2016 | YMCA George Williams College | Londýn | UK

V YMCA sa dlhodobo zaujímame o rozvoj tých, ktorí s mladými pracujú či už ako dobrovoľníci alebo pracovníci s mládežou. 
Preto sme minulý rok oslovili Briana Beltona, profesora jedinečnej a jedinej vysokej školy v Anglicku, ktorá sa systematicky 
venuje vzdelávaniu pracovníkov s mládežou o spoluprácu pri rozvoji tejto práce aj na Slovensku. Brian je aktívnym učiteľom, 
mentorom, no naďalej ostáva v kontakte s realitou a výzvami, ktorým dnes čelia mladí ľudia. Napísal množstvo kníh o práci s 
mládežou, supervízii a komunitnej práci.

Na študijnej návšteve v Londýne sa okrem 
domácich stretli 8 zástupcovia oranizácii 
pracujúcich s mladými ľuďmi v 6 krajinách 
Európy (Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Španielsko).

Tri intenzívne dni sme strávili návštevou 
školy, prezentáciou práce a diskusiou so 
študentmi posledného ročníka a ďalšími 
učiteľmi. Brian nás zoznámil s Benom a Ir-
fanom, ktorí sú absolventmi tejto vysokej 
školy a teraz robia inovatívnu prácu v komu-
nitách mladých.
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V opustenej bývalej fabrike východného multikultúrneho Londýna organizácia Manor	Education	Training	Solutions (www.met-
sonline.org.uk) dáva možnosť mladým ľuďom (vačšinou mimo vzdelávací systém) si vyskúšať rôzne povolania (dielňa na údržbu 
a opravu “áut” – motokár, inštalatérska a obkladačská dielňa, beauty salón,..) za prítomnosti skúsených mentorov, ktorí pracujú s 
mladými na ich osobnostnom rozvoji, rozvoji ich pracovných návykov a tiež na ich záujme o štúdijum povolania, ktoré ich môže 
nielen baviť ale aj reálne živiť.
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Medzinárodný	seminár	Community	work(s)
19. - 26. júna 2016 | Marianka | Slovensko

Projekt Community work(s) dal priestor pracovníkom s mládežou a mladým vedúcim z rôznych komunít, ale tiež profesionálom 
s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou. Kedže sú súčasťou komplexných komunít, ich zameranie sa tiež musí meniť, ich 
prístup rozširovať, aby mohli poskytovať efektívnu a relevantnú odpoveď k meniacim sa potrebám mladých, napr. tých mimo 
vdelávania, práce a tréningu (NEETs)

YMCA na Slovensku pozvala k spolupráci inšpiratívnu skupinu partnerov (mládežnícke združenia, o.z., vzdelávaciu inštitúciu, 
nadáciu, miestnu samosprávu) z ďalších 7 európskych krajín (UK, Slovinsko, Česká republika, Rumunsko, Chorvátsko, Španielsko 
a Portugalsko).

Naše hlavné ciele reflektovali potreby rozvoja pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich:
• objavovať nové trendy, prístupy a metódy v práci s mládežou
• nastavovanie cieľov práce s mladými s ohľadom na ich reálne potreby
• spôsoby zvyšovania dopadov, nástroje na meranie a zaznamenávanie konkrétnych výstupov
• učiť sa používať rôzne prístupy neformálneho vzdelávania.

V rámci projektu sme okrem študijnej návštevy zorganizovali seminár, ktorého sa zúčastnilo 35 účastníkov. Viedli ho skúsení 
facilitátori s dlhoročnými skúsenosťami a výborným teoretickým zázemím z UK, Slovenska a Rumunska. Účastníci boli aktívne 
zapojení do získavania vedomostí a zručností hlavne metódami neformálneho vzdelávania. Témou bola práca s mládežou v 
širšom kontexte rôznych komunít: nové inovatívne prístupy, metódy odskúšané inými účastníkmi, analýza situácie, akčný plán 
pre vlastné komunity, návrh opatrení pre zvýšenie dopadov práce s mládežou vhodnými metódami.
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Počas seminára sme vytvorili aj otvorený priestor na di-
skusiu so širšou verejnosťou o práci s mládežou Control vs. 
freedom a naši hostia boli pozvaní zdieľať svoje skúsenosti a 
systém práce s mládežou v UK na akcii organizovanej Iuven-
tou - Kambek.
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JUH
22. október 2015 – Klubovňa YMCA Hrhov

ZÁPAD 
29. október 2015 – Klubovňa YMCA Levice

29 vedúcich, dobrovoľníkov a pracovníkov YMCA na dvoch pracovných stretnutiach spolu hľadali cestu a priestor pre ďalší roz-
voj, zdieľali svoje skúsenosti a výzvy, problémy, ktorým čelia, možnosti, ktoré sa nám otvárajú.

Hovorili sme o potrebe definovať si kvalitu v YMCA a akým spôsobom by mohla byť vyjadrená tak, aby podporovala rast vedúcich 
a členov miestnych združení a tiež otvárala priestor pre širšiu prácu s mladými ľuďmi. Ďalšou potrebou je systematickejšia 
výchova ďalších vedúcich – pokračovateľov práce, podpora tých, ktorí v YMCA dlhodobo pracujú, rozvoj dobrovoľníkov. Hovorili 
sme aj o komunikácii s verejnosťou, aby viac rozumeli našej práci a vedeli ju aj podporiť.

Regionálne	stretnutia
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AS	tréning
Aj tento rok organizovala YMCA na Slovensku tábor pre vedúcich na Muránskej Zdychave. Nosnou témou bola postava bib-
lického kráľa Dávida ako jednoduchého človeka - pastiera, ale aj ako umelca, hudobníka, bojovníka, vodcu a kráľa. Keďže príbeh 
samotný nezatvára oči pred zlyhaniami svojho hrdinu, nevyhli sa týmto témam ani účastníci pobytu.

Účastníci prostredníctvom zážitkového vzdelávania - v tomto prípade s využitím airsoftu ako taktickej hry, museli pracovať s 
mapou, pohybovať sa v teréne (niekedy riadne unavení) a to všetko v rámci svojho tímu. V rôznych situáciách tak lepšie dokázali 
precítiť a pochopiť realitu spolupráce a nasadenia jednotlivca v prospech iných. Tábora sa zúčastnilo 20 mladých ľudí a vedúcich.
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V roku 2016 sme sa zapájali do prieskumov v oblasti práce s mládežou, štruktúrovaného dialógu a stretnutí  iniciovaných Iuven-
tou - Slovenským inštitútom mládeže, Radou mládeže Slovenska a regionálnymi radami mládeže na lokálnej aj národnej úrovni.

Dialóg	s	mladými
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Štrukturovaný	dialóg:	Liptovský	Mikuláš	a	Jelšava
Tesne pred odzvonením posledného školského dňa sa v utorok 28.6.2016 trieda tretiakov Strednej odbornej školy stavebnej v 
Liptovskom Mikuláši zapojila do nového cyklu Štrukturovaného dialógu Európskej únie a mladých ľudí. Neskôr prebehla podob-
ná diskusia v Jelšave v komunitmom centre s mladými ľuďmi z Jelšavy a okolia.

Vďaka tomuto projektu môžu mladí ľudia priamo politikom a ľuďom, ktorí majú rozhodovaciu právomoc, vyjadriť svoje názory 
na dnešnú spoločnosť a jej potreby. Mladí ľudia diskutovali na tému spoločenských zmien, ako podľa nich vyzerá bezpečný život 
v našom štáte, o tom, ako vnímame kamarátov z iného etnického či kultúrneho prostredia a čo nás s nimi spája či prečo sa s nimi 
priatelíme. Tieto aj iné témy sme spoločne prediskutovali a zaznamenali do online dotazníka.

Konzultácia sa uskutočnila v spolupráci s Radou Mládeže Slovenska, ktorá organizáciu YMCA na Slovensku oslovila s facilitáciou 
Štrukturovaného dialógu vo svojom okolí a pre svojich členov. Ďalšie stretnutia so štrukturovaným dialógom sa uskutočnia 
počas letných mesiacov a potom sa začne proces spracovania získaných informácií a čakanie na spätnú väzbu od politikov.
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Splav	Dunajca
Septembrový jednodňový splav bol venovaný dobrovoľníkom v YMCA a ich priateľom. Zúčastnilo sa ho 22 ľudí z Jelšavy, Revúcej 
a Liptovského Mikuláša, vrátane 10 nových dobrovoľníkov EDS spolu na 4 raftoch a 1 kánoe.

Sme radi, že sa zapojili všetky kategórie “moreplavcov” od úplných začiatočníkov až po skúsených morských vlkov. Pre začína-
júcich dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby to bol čas začať spoznávať Slovensko, tvoriť si prvé kontakty. 

Mladí si vyskúšali aj vodnú záchranu, kormidlovanie na perejách. Po doplavení sa po hranicu s poľskom sme sa vrátili pešo na 
miesto vylodenia popri rieke.  
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Veľká	a	chladná	Fatra
22. - 24. január | Veľká Fatra
Zimné putovanie a táborenie utužujú nielen zdravie, ale aj vzťahy. Mladí ľudia sa môžu naučiť viac o sebe, o tíme, o zodpoved-
nosti a závislosti na skupine.  Tento rok sme mali česť okrem našich vedúcich privítať aj zástupcov Slovenského skautingu. 
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Medzinárodné	aktivity
Valné	zhromaždenie
Európskej	aliancie	YMCA
5. - 8. máj | Madrid, Španielsko
Organizátor: YMCA Europe (EAY)
Každoročné stretnutie európskych ymkárov 
pre zhodnotenie činnosti, vzájomnú inšpiráciu 
a sieťovanie. YMCA na Slovensku prezentoval 
generálny sekretár. Lýdia Gondášová, dlhoročná 
členka a aktívna vedúca YMCA, sa stala členkou 
výboru YMCA Europe (Excecutive committee).

Fórum	národných	
generálnych	sekretárov
3. - 5. október | Setúbal, Portugalsko
Organizátor: YMCA Europe (EAY)
Stretnutie reflektujúce súčasné výzvy, aktuálne 
projekty a medzinárodnú spoluprácu medzi 
národnými hnutiami YMCA.
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European	Youth	Event	2016
Aktívna	mládež	v	EU	parlamente–	povedz	v	Štrasburgu	svoj	názor!
20-21.5.2016 | Štrasburg | Francúzsko

YMCA Europe umožnila mladým ľuďom, ktorí majú záujem stretnúť sa s člennmi Európskeho parlamentu v Štrasburgu a pove-
dať im zoči-voči svoj názor na rôzne témy ako vojna a mier, apatia versus participácia,  exklúzia a prístup, stagnácia a inovácia, 
kolaps a úspech. Mohli tak prežiť dva dni plné diskusií, debát a iných sprievodných programov, ktoré pre 7000 ďalších študentov 
z celého sveta zorganizoval parlament.

Okrem diskusií a debát sa aktívne zúčastnili aj workshopov pripravených YMCA Europe v stane WAR&PEACE, kde pomáhali 
zisťovať rôzne podoby a definície mieru od účastníkov festivalu.
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Spolupráca	s	YMCA	v	Českej	republike
Výmena skúsenosti s vedúcimi a pracovníkmi z YMCA v Českej republike má mnoho výhod: podobné zázemie a sociálno - his-
torický kontext, podobný a čiastočne spoločný vývoj hnutia YMCA v našich zemiach. Preto sme v roku 2016 nadviazali viac 
spolupráce ako v minulosti. 

V júli mali naše decká a vedúci možnosť zúčastniť sa na spoločnom tábore YMCA v Soběšíne. Aj keď sa ho nakoniec zúčastnila 
len 1 vedúca, malo to prínos pre zdieľanie skúsenosti a nadobúdanie nových kontaktov a vzťahov. V júni na seminári Community 
works prišli z Českej YMCA predstaviť systém vzdelávania a rozvoja z Českej YMCA. Následne sa 2 naši vedúci zúčastnili v novem-
bri ich akreditovaného Kurzu činného člena pre inšpiráciu pre tvorbu podobného vzdelávania na Slovensku.

V rámci semináru Community works(s) boli dohodnuté viaceré spolupráce medzi pracovníkmi komunitných centrier v Čechách 
a na Slovensku aj pre blízkosť našich jazykov, pretože často je pre klientov problém angličtina alebo iné cudzie jazyky.
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EVS	gathering	
21. - 27. október | Morávka, Beskydy

Medzinárodného tréningu pre koordinátorov EDS (Európska dobrovoľnícka služba) sa zúčastnilo 26 koordinátorov a mentorov z 
13-tich rôznych krajín nielen z Európy.  YMCA na Slovensku sa venuje EDS vysielaniu, hosťovaniu dobrovoľníkov a koordinovaniu 
týchto projektov v Liptovskom Mikuláši a v Jelšave od roku 2012  a keďže program, jeho ciele a podmienky sa neustále menia, 
upravujú a aktualizujú, je nesmierne dôležité vymieňať si skúsenosti s medzinárodným programom aj na tejto úrovni medzi 
jeho najaktívnejšími “používateľmi”. 

Program v horskom prostredí Beskyd zabezpečili lektori organizácie ANEV (Asociace neformálního vzdělávání, z.s.), ktorí na pro-
jektovom poli pôsobia už dlhé roky a ich tréningy vždy obsahujú niečo špeciálne navyše. Do akej miery si to účastníci za tých pár 
dní stihnú uvedomiť, to je už len na nich.  Celý týždeň bol extrémne pestrý nie len účasťou koordinátorov z krajín mimo EÚ (Tu-
recko, Macedónsko, Azerbajdžan, Arménsko, Rusko, Ukrajina) ale aj rôznymi metódami a nástrojmi, ktoré organizátori pripravili 
na celkovú facilitáciu zdieľania skúseností a nápadov. V programe vyčlenili dostatok času a priestoru na spontánne diskusie, z 
ktorých si každý vedel vziať niečo na vylepšenie budúcich či existujúcich projektov.

Súčasťou tréningového týždňa boli aj návštevy blízkych komunitných centier, kde hosťujú zahraničných dobrovoľníkov a do 
jedného z nich plánuje YMCA na Slovensku v budúcom roku vysielať dobrovoľníka z MZ YMCA Revúca. Táto spolupráca vznikla z 
podobného tréningového kurzu, ktorý sa konal pred rokom, čo len dokazuje, že osobný kontakt je aj v tejto oblasti pre budúcu 
spoluprácu zásadný.  Koordinátori dobrovoľníkov majú v rôznych krajinách veľmi podobný projektový ročný cyklus s čím súvisia 
podobnosti nielen v profesnej časti života.
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Európska	dobrovoľnícka	služba	(EDS)
Štyri akreditované miestne združenia YMCA poskytujú každoročne možnosť zapojiť sa do Európskej dobreovoľníckej služby 
zahraničným dobrovoľníkom z rôznych krajín, väčšinou na 12 mesiacov. Aj v roku 2016 dobrovoľníci pôsobili v komunitných 
centrách, neformálnych aktivitách zameraných na rozvoj jazykových, športových, umeleckých zručností s mladými ľuďmi podľa 
potrieb miestnej komunity.

YMCA Liptovský Mikuláš: priemerne 3 - 4 dobrovoľníci pracovali na lokálnych aktivitách YMCA (Language café, Youth Hub, 
Discussion film club) a v miestnom komunitnom centre v Hlbokom v spolupráci s lokálnou samosprávou a tiež ako asistenti 
na miestnych stredných školách, hlavne pri neformálnych aktivitách zameraných na zdokonaľovanie cudzích jazykov podľa 
schopností dobrovoľníkov.

YMCA Revúca: 4 - 6 dobrovoľníci pracovali v nízkoprahovom centre YMCA Jordán v Jelšave, pomáhajú precvičovať cudzie 
jazyky študentom na školách v neďalekej Revúcej a spolu s lokálnymi dobrovoľníkmi tvoria silnú podpornú komunitu pre 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v Jelšave a okolí.

YMCA Nesvady: 3 dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách komunitného centra v Nesvadoch, vďaka čomu môže centrum posky-
tovať aj neformálnu výčbu cudzích jazykov a iných voľnočasových aktvít podľa schopností dobrovoľníkov.

YMCA Nitra: poskytuje špecializované umiestnenie pre krátkodobú EDS, a to hlavne pre znevýhodnených mladých ľudí zo 
zahraničia, pre ktorých by dlhodobá EDS nebola vhodná alebo realizovateľná. Dobrovoľníci sú zapojení do YMCA centra na 
sídlisku Klokočina.
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Finančná	správa
Hospodársky	výsledok	za	rok	2016

Náklady EUR Výnosy EUR
Spotreba materiálu 5 918,35 Tržby z predaja a služieb 460,00

Cestovné 18 806,96 Úroky 4,05

Ostatné služby 48 439,80 Iné ostatné výnosy 70,20

Mzdové náklady 22 110,92 Výnosy z nájmu majetku 96 000,00

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 7 481,12 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 82,00

Daň z nehnuteľností 13 321,37 Prijaté  príspevky od iných organizácií 7 348,55

Ostatné dane a poplatky 206 148,57 Prijaté členské príspevky 2 199,31

Pokuty a penále 190,00 Dotácie 80 300,26

Iné ostatné náklady 11 809,21 SPOLU 186 464,39

Úroky 1 248,51

Kurzové straty 32,20 Výsledok hospodárenia pred zdanením - 294 024,78

Odpisy dlhodobého majetku 105 892,83 Daň z príjmov 0,47

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 31 490,14

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 7 599,17

SPOLU 480 489,15 Výsledok hospodárenia po zdanení -294 025,25
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Súvaha	2016

Aktíva EUR Pasíva EUR
Dlhodobý hmotný majetok 5 713 501,26 Imanie a peňažné fondy 1 741 684,48

Krátkodobé pohľadávky 74 720,37 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov

5 227,01

Finančné účty 13 528,50 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -294 025,25

Náklady budúcich období 847,22 Dlhodobé záväzky 104,82

Krátkodobé záväzky - 2 078,93

MAJETOK SPOLU 5 802 597,35 Bankové výpomoci a pôžičky 202 118,00

Výnosy budúcich období 4 149 567,22

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 5 802 597,35
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Ďakujeme
všetkým podporovateľom a sponzorom YMCA, dobrovoľníkom a pracovníkom, ktorí venujú svoj čas, nadšenie pre rozvoj iných, 
našim partnerom, s ktorými môžeme rozvíjať našu prácu ďalej.

Ďakujeme Ministerstvu školstva a Iuvente - Slovenskému inštitútu mládeže a národnej agentúre programu Erasmus+, mestám 
a obciam, ktoré podporili činnosť našich miestnych združení v jednotlivých regiónoch.
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YMCA na Slovensku o. z.
Kresťanské	združenie	mladých	ľudí

Adresa:
Námestie osloboditeľov 1
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:  00682853
DIČ:  2020804566

Telefón:      +421 918 674 839
E-mail:        ymca@ymca.sk

Web:             www.ymca.sk
Facebook:  YMCA Slovakia
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