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

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. 

YMCA sa od svojho založenia v Londýne v roku 1844 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.

Na Slovensku pôsobí od roku 1920 a aj keď jej činnosť bola viackrát násilne prerušená, 
bola v roku 1990 opäť obnovená a ďalej rozvíja činnosť v prospech mladých ľudí na 
Slovensku.
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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. 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 
harmonickým rozvojom v každej oblasti. 

Veríme, že takto môžu všetci najlepšie viesť zdravý, zodpovedný a radostný 
život v spoločnosti, byť aktívni občania vo vzájomnej pomoci a spolupráci 
s inými.
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YMCA	v	číslach

členov, z toho 761 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 (262 účastníkov)

viacdňových podujatí pre deti a mládež účastníkov (330)

táborov (570 detí, mladých ľudí a vedúcich)

vzdelávacích a supervíznych stretnutí / teambuilding pre vedúcich a pracovníkov

aktivít pravidelnej systematickej činnosti

966

37

104

22

15

12

14

17

57
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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.

YMCA je vďaka tomu veľmi pestrá: miestne združenia majú rôzny počet pracovníkov a dobrovoľníkov, okrem základnej členskej 
základne zasahujú niekoľkonásobne väščí počet mladých ľudí, ktorí navštevujú naše aktivity podľa záujmu a potrieb.

V roku 2017 bolo registrovaných 15 miestnych a špecializovaných združení YMCA pôsobiacich v 5 krajoch (Bratislavský, Nitrian-
sky, Banskobystrický, Košický, Žilinský) a 13 okresoch. 

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

YMCA Nitra
YMCA Panické Dravce
YMCA Revúca
YMCA Ružomberok
YMCA Staré mesto
YMCA Veľký Krtíš

YMCA pre každého
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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 
strešnou organizáciou detských a mládežníckych občianskych združení v Slovenskej republike.
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Výbor	YMCA	na	Slovensku

Miroslav Hrivnák
YMCA	Revúca

Beáta Smutná
YMCA	Hrhov

Rastislav Števko
YMCA	Levice

Igor Pĺž
YMCA	Martin

Ráchel Uhrinová
YMCA	Nesvady

Marta Tóthová
YMCA	Nesvady

Dorothee Burkert
YMCA	Banská	Bystrica

Revízna komisia 

Alžbeta Maglodská
YMCA	Nesvady

Lenka Petrovičová
YMCA	Nitra

Predseda YMCA na Slovensku
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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 organizuje 

outdorové výcvikové 
programy pre vedúcich 
a rozvíja spoluprácu s 

partnermi na národnej a 
medzinárodnej úrovni.

Zuzana Konečná
programová	sekretárka

Zuzu zodpovedá za 
prípravu a rozvoj 

domácich a zahraničných 
programov a vzdelávania,  

za prezentáciu YMCA v 
médiách a tvorbu vizuálov. 

Venuje sa dlhodobému 
rozvoju vedúcich a 

dobrovoľníkov v YMCA.

Zamestnanci	YMCA	na	Slovensku

Helena Hajková
projektová	koordinátorka	

Hela je zodpovedná za 
koordináciu zahraničných 

dobrovoľníkov pôsobiacich 
v YMCA v Liptovskom 

Mikuláši a Jelšave, rozvíja 
medzinárodnú spoluprácu  
a vysielanie dobrovoľníkov 

cez program Erasmus+.

Lýdia Kremská
sekretár	pre	vnútorné	záležitosti

Lydka zodpovedá za 
administratívnu podporu 

miestnych združení, 
napĺňanie strategického 

plánu a rozvoja vedúcich v 
YMCA. 

Je členkou Executive 
Comittee YMCA Europe a 

členkou predsedníctva Rady 
mládeže Slovenska.
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Stretnutia	výboru	a	snemu	YMCA	na	Slovensku
Výročný snem YMCA na Slovensku

2. - 4. júna | Ranč Kráľova Lehota, Svarín

Snem YMCA bol v posledných dvoch rokoch organizovaný spôsobom, aby bol mimo pracovného týždňa a čo najviac otvorený 
aj rodinným príslušníkom účastníkov - delegátov miestnych združení a členov orgánov; tým umožňujeme účasť aj tým, ktorí by 
sa nemohli zúčastniť kvôli pracovným alebo rodinným povinnostiam.

Okrem zasadnutí k hodnoteniu činností a hospodárenia za predchádzajúce obdobie a schvaľovania činností a rozpočtu pre 
nasledujúce obdobie bol vytvorený priestor pre diskusie k témam, ktoré sú dôležité pre vedúcich miestnych združení, vzájomné 
spoznávanie sa a sieťovanie, šport a pohodu. 

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 
vzájomnú podporu medzi vedúcimi rôznych združení. Snem sa tak okrem prijímania rozhodnutí stal aj výbornou platformou 
pre ďalšiu prácu ymkárov po celom Slovensku.

Zapojili sme sa tiež do výzvy YMCA World Chalenge, ktorej tohtoročnou témou bol basketbal. Zvolili sme historický prútený 
kôš, ktorý ako prvý použil James Naismith, športový sekretár v  YMCA International Training School, Massachusetts (vynálezca 
basketbalu) špeciálne pre potreby svojej triedy “nenapraviteľných” mladých chalanov v roku 1891. Tento príklad slúžil ako nosná 
inšpirácia: Ymkári vždy hľadajú cestu a nové spôsoby ako umožniť mladým ľuďom rásť v každej oblasti.
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Stretnutia výboru YMCA na Slovensku

V roku 2017 boli doplňujúcou voľbou na výročnom sneme zvolení traja noví členovia výboru Beáta Smutná, Igor Pĺž a Ráchel 
Uhrinová, ktorí pôsobia v rôznych miestnych združeniach a regiónoch, čo prispieva k posilneniu demokratických princípov 
združenia. Nahradili Lýdiu Kremskú, Luciu Ivanovú a Vlastimila Šulgana, ktorí sa svojej funkcie vzdali na začiatku roka.

Výbor sa v roku 2017 stretával podľa potreby, dve stretnutia boli víkendové: 

 20. - 22.  január       Smrečany
            25.  marec       Levice
            27.  máj            Bratislava
              7. október     Bratislava
24. - 26. november  Malatíny

Všetky	 stretnutia	 výboru,	 snemu,	 facilitované	 stretnutia	
sú	otvorené	mladým	ľuďom,	ktorí	sú	pozývaní	k	aktívnej	
účasti.	

Diskusie,	 vymieňanie	 názorov	 a	 postojov,	 hlasovanie	
o	 veciach	 a	 spoločné	 rozhodovanie	 sú	 dôležité	 pre	
demokratické	 fungovanie	 združenia.	 Naši	 členovia	 sa	
týmto	učia	preberať	zodpovednosť,	rozhodovať	sa,	môžu	
si	 overovať	 správnosť	 svojich	 rozhodnutí	 a	 tiež	 niesť	
ich	dôsledky.	Mladí	 ľudia	 sa	 vždy	môžu	vyjadriť	 a	 je	 im	
dávaný	aktívny	priestor.	Na	snem	chodia	všetky	generá-
cie,	program	je	uspôsobený	pre	rodiny,	mladých,	starších	
tak,	aby	sa	všetci	cítili	vítaní	a	zapojení.
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Tvorba	vízie	využitia	budovy	YMCA	v	Bratislave
Po zisťovaní nálad a názorov na budúce využitie navrátenej budovy YMCA v Bratislave (YMCA dielňa 2016) sme sa rozhodli pre 
širšiu facilitovanú diskusiu, na ktorej základe by sme mohli vytvoriť ucelenú víziu rozvoja budovy YMCA v Bratislave. Oslovili sme 
skúsených facilitátorov a pre spoluprácu na tomtom procese sme zvolili Karolínu Mikovú z PDCS. 

11. apríla 2018, Bratislava: Úvodné prípravné stretnutie 
Zamestnanci YMCA na Slovensku a YMCA building s. r. o.: analýza tohoho, čo potrebujeme, požadovaný obsah vízie

21. - 22. apríla 2018, Nitra: Stretnutie rozšíreného výboru
Zamestnanci YMCA na Slovensku a YMCA building s. r. o., členovia výboru, členovia miestnych združení YMCA, bývalí pracovníci 
a priatelia YMCA
•	 úvod do problematiky, prezentácie podkladov (kultúrnohistorický vývoj, súčasné využitie a stav)
•	 aké potreby a ktorých mladých ľudí má adresovať ovplyvňovať využitie budovy YMCA
•	 pomenovanie a prediskutovanie možných alternatív
•	 diskusia o charaktere aktivít a princípoch fungovania budovy
•	 dohoda o princípoch a sumarizácia výstupov

16. mája 2018, Bratislava: Stretnutie rozšíreného výboru
Prítomní členovia výboru a revíznej komisie, zamestnanci a členovia dozornej rady YMCA building s.r.o.
•	 pripomienkovanie a úprava draftu vízie, schválenie finálneho dokumentu pre predstavenie na sneme YMCA

3. júna 2018, Kráľova Lehota: Snem YMCA na Slovensku
Schválenie finálneho dokumentu: Vízia	a	hodnoty	-	budova	YMCA
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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



YMCA na Slovensku 2017



YMCA na Slovensku 2017

Napĺňanie	stratégie	YMCA	na	Slovensku	v	roku	2017
Prioritu Relevantné programy sa nám v roku 2017 podarilo plniť prostredníctvom aktivít práce s mládežou v oblastiach:

Zdravý životný štýl a životné prostredie: Turistický krúžok, Aerobik, Futbalový klub mládeže, Lesná YMCA, Šport – volejbal, 
Šport – futbal, Y-outdoor, Svetový deň zdravia, Ferrata Veľký Kyseľ, Bicyklový pobyt BrotherBikersClub 2017, denný letný tábor- 
Krajinka športovo, Prechod Priečnym sedlom- turistika, Splav Hrona, Splav Dunajca

Mier, demokracia a aktívne občianstvo: komunitné centrá, účasť na programe Roots for Reconciliation YMCA Europe

Inklúzia: komunitné a nízkoprahové centrá, aktivity Cesta muža, účasť znevýhodnených mladých ľudí na aktivitách pravidelnej 
činnosti a podujatiach

Zamestnateľnosť mladých ľudí: najmä v spolupráci s s ÚPSVaR vytváraním miest pre dobrovoľnícku činnosť podporovanú 
ÚPSVaR, chránenú dielňu, absolventskú prax, a miesta pracovného asistenta

Medzinárodné programy a mobilita: vysielanie a hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov v rámci ERASMUS +, mládežnícke 
výmeny, sieťovacie podujatia a pod.

Kresťanstvo: spolupráca s cirkvami, približovanie 
kresťanských hodnôt a morálky v práci s mládežou

Iniciatívy: nové programy, napr. Pokračuj v ceste
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Vzdelávanie mladých: vzdelávacie podujatia pre vedúcich 
a dobrovoľníkov – napr. školenia pre vedúcich YMCA, 
regionálne školenia a pod., vzdelávacie podujatia pre mládež, 
najmä jazykové pobytové a denné tábory, ale aj netradičná 
hudobná výchova, pravidelné vzdelávacie aktivity ako 
Language Café a pod.

V rámci priority Dlhodobá udržateľnosť sa nám podarilo 
udržať využívané zdroje financovania a udržať a vytvoriť nové 
partnerstvá (napr. v 2017 začala spolupráca so združením 
Mládež ulice a realizovalo sa sieťovacie stretnutie s maďarskou 
YMCA, s ktorou sme doteraz užšie nespolupracovali). Vytvorili 
sa nové programy a realizovali sa stretnutia prípravy metodík, 
ktoré budú uplatnené v roku 2018. 

V rámci priority Informovanosť a reprezentovanie mladých 

ľudí YMCA na Slovensku mala člena v Predsedníctve 
Rady mládeže Slovenska a informovala svojich členov 
prostredníctvom elektronických nástrojov (web, sociálne 
siete, e-mailová komunikácia), ale aj prostredníctvom iných 
podujatí (Regionálne školenia, Facilitovaná diskusia k vízii 
budovy YMCA, Snem YMCA na Slovensku a i.)
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Programy
YMCA tvorí priestor pre vznik a podporu rôznych aktivít pre deti, mladých ľudí, nielen vekom ale aj duchom. Činnosť je buď 
štruktúrovaná (krúžky, kluby, tábory, diskusie, kultúrne akcie...) alebo 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.

V roku 2017 sa nám podarilo realizovať a rozvíjať pravidelnú činnosť v komunitných a nízkoprahových centrách, kluboch 
zameraných na rôzne aktivity (kreatívnu a umeleckú činnosť, šport, zdravý životný štýl, rozvoj osobnosti, cudzie jazyky, 
dobrovoľníctvom, iné zručnosti), realizovať projekty medzinárodného dobrovoľníctva s účasťou viac ako 10 zahraničných 
dobrovoľníkov, zapojiť sa do dvoch zahraničných mládežníckych výmen, rozbehnúť nové aktivity pre znevýhodnených mladých 
ľudí, implementovať do práce so znevýhodnenými mladými princípy mikro-mentoringu, realizovať vzdelávacie jazykové a 
športové denné aj pobytové tábory a ďalšie podujatia zamerané na rozvoj sociálnych zručností, racionálneho rozhodovania, 
komunikácie, riešení problémov a pod. 

Naša práca sa postupne posúva viac do komplexnej pomoci mladým ľuďom a ich celkového rozvoja a napĺňaniu životných 
potrieb: preto sa snažíme viac vytvárať priestory, než programy, kde môžu rásť aj pre svoje budúce zamestnanie / podnikanie, 
môžu si skúšať a trénovať zručnosti a to všetko na partnerskej úrovni s vedúcimi a svojimi rovesníkmi.

Takto vyrastajú v YMCA mladí vedúci, ktorí postupne preberajú zodpovednosť 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	 	 	 vzdelávacie
	 	 hudobné	 	 	 tvorivé		 	 	 mediálne
	 	 športové	 	 	 rodinné	 	 	 preventívne

Členovia klubov a ich priatelia sa stretávajú na týždennej alebo mesačnej báze. Vedú ich vačšinou starší vedúci, ktorí v nich 
sami vyrastali, alebo sa postupne pridali k našej práci. Dospelí pomáhajú mladým s organizáciou, ale hlavný dôraz je práve na 
mladých vedúcich. Cieľom je aktivizovať mladých ľudí čoraz viac ohrozených pasivitou a nasýtenosťou 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 
kategórie pravidelne dvakrát do mesiaca v kultúrnom centre 
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 schopností 
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 
dobrovoľníci 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 akciách 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 jeho výsledok 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.



YMCA na Slovensku 2017

Čas	pre	teba
Vzdelávací klub pre deti a mladých: učíme sa napríklad variť, správne stolovať a iné bežné zručnosti potrebné pre život.
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Preventívne	programy
Hlavným cieľom preventívnych programov je ukázať deťom, že niektoré situácie sa dajú riešiť iným spôsobom a hľadať riešenia , 
ktoré sú pre nich bezpečné a prijateľné. Učíme deti tráviť voľný čas bezpečným spôsobom. Snažíme sa im ukázať ako bezpečne 
spracovať negatívne emócie a prežívanie. Medzi preventívne programy partí Klub hier, Dievčenské skupinky, Čajovňa. Venujú sa 
im hlavne miestne združenia, ktoré pôsobia aj ako nízkoprahové centrá.
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Besiedka	a	skupinky
Základnou podstatou YMCA je žité a do praxe prevedené 
kresťanstvo: YMCA je otvorená všetkým bez ohľadu na 
vierovyznanie či absenciu akejkoľvek viery. Každý však 
môže byť o svojej viere  - neviere otvorený, vytvárame 
priestor, kde sa deti a mladí ľudia môžu zoznámiť so 
životom Krista a piliermi kresťanstva, bez ktorého by tu 
dnes YMCA nebola. 

Tiež je to priestor, kde môžu v bezpečí menších skupín 
zdieľať svoje problémy a otázky a aj keď nemáme vždy 
odpovede, môžeme ich upriamiť na Toho, ktorý sa o nás 
všetkých stará a dáva nám silu nášmu životu. V biblických 
príbehoch nachádzame situácie podobné nášmu životu: 
Biblia je plná inšpiráce a nezakrýva si oči ani pred ľudskými 
negatívami, hovorí aj o ceste, ako sa s nimi vysporiadať.

Prijatie kresťanstva nikdy nebolo podmienkou účasti na 
našich aktivitách: chceme byť však vo svojich programoch 
otvorení o tom, čomu a prečo veríme, lebo to ovplyvňuje 
naše správanie, naše rozhodnutia a celkovo náš život. 
A veríme, že môže byť silou obnovy aj pre iných.
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Y	Media	Hub
Youth	Media	Hub vznikol tento rok ako iniciatíva mladých tvorcov z Liptovského Mikuláša. Ponúkli sme im podporu a priestor 
malého mediálneho štúdia, ktorý sme už dlhšie pripravovali s tým, že oslovíme mladých ľudí, ktorí by mali záujem a potrebu sa 
rozvíjať v tvorbe videí, fotografie, filmu. 

Koncom roka sme postupne vytvorili priestor na sociálnych sieťach, pozvali študentov zo stredných škôl. Ako každá iniciatíva, 
potrebuje čas na rozbeh. Do konca roka sme sa síce stretli len párkrát, vytvorili sme si ale kontaky s miestnym divadlom, ktoré 
má záujem spolupracovať na tvorbe krátkych filmov.

Chodievame natáčať aj krátke dokumenty a rozhovory s ľuďmi, fotografovať do terénu, mávame workshopy o tvorbe videa, 
používaní kamery a editingu. Budúci rok chceme našu činnosť rozvíjať ďalej, postupne sa k nám pridávajú ďalší ľudia.
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Športy
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 cez 
pokračujúcu spoluprácu s Hockey	ministries. Cieľom 
je celkový rozvoj mladých ľudí, ich charakteru, 
postojov a etiky, nielen ich športových zručností.



YMCA na Slovensku 2017



YMCA na Slovensku 2017

Príroda	a	turistika
YMCA je tiež priestorom nájsť ľudí 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) a tiež na rozvoj vzťahov a tímu. 
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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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Open	Gate
3Pé centrum, Lučenec

každý pondelok a piatok večer
15 - 30 mladých ľudí

Agape	House
Veľký Krtíš

každú sobotu
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 miestnym 
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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Zážitkové	vzdelávanie
YMCA Nitra sa zameriava na tvorivú činnosť, neformálne vzdelávanie a na športovanie detí. Medzi dôležitú súčasť  našej činnosti 
radíme aj zážitkové učenie.  V mesiacoch január až jún prebiehal projekt venovaný  učeniu  zdravého životného štýlu pre deti 
zo sociálne slabých rodín. Venujeme sa tiež neformálnemu vzdelávaniu a aktívnej komunikácií s deťmi zo sociálne slabého 
prostredia o ich radostiach a starostiach priamo v priestoroch, kde to potrebujú (sociálna ubytovňa, spolupráca so špeciálnou 
školou). Tiež pomáhajú mladým ľuďom s hľadaním práce alebo s dobrovoľníckymi aktivitami, do ktorých ich zapájajú. Zmysluplná 
práca dobrovoľníkom dodáva  novú energiu, posilňuje ich sebavedomie a tak i ľahšie získanie zamestnania.

Okrem toho je poradenstvo často spojené s  charitatívnou pomocou, často poskytované nezamestnaným ľuďom, mladým 
dospelým, osamelým  mamičkám a podobne,  čo vedie následne k vytváraniu dôvery a vzťahov priateľstva.
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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	
sociálnymi	 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 
(prežívajú 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, šiesti 
dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby,  dvaja 
zamestnanci miestneho združenia YMCA Revúca.

Vďaka podpore Nadačného fondu Deti v bezpečí sme v roku 
2017 realizovali  projekt “Kráčame spolu” . Pokúsili sme sa 
ukázať deťom, ako spracovať a vyjadriť, čo prežívajú. Vďaka 
tomuto projektu mohli hľadať rozdiely medzi tým, čo ich 
ohrozuje a čo je pre nich bezpečné. Prostredníctvom hier, 
divadelných scénok, kreatívnych činností a individuálnych 
rozhovorov sme spolu hľadali cestu ako sa rozhodovať 
v rizikových situáciách a ako povedať nie. V bezpečnom 
prostredí prostredníctvom hier, rozhovorov a skupinovej 
práce si mohli budovať pozitívny obraz seba samého.
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Komunitné centrum YMCA Nesvady
Facebook:	YMCA	Nesvady
web:		http://www.ymca-nesvady.sk

Nízkoprahový klub RESET vznikol v roku 2005 ako reakcia na 
potreby mladých ľudí v obci , ktorí nemali kde a ako tráviť svoj 
voľný čas. Klub je svojím spôsobom bezpečnou alternatívou 
ulice – ponúka neštruktúrovaný program, kde si klienti vyberajú 
čo budú robiť, pokiaľ je to v súlade s pravidlami. Je určený pre 
mladých ľudí od 13 rokov a je otvorený jedenkrát týždenne. 
Klienti majú možnosť zahrať si pingpong, stolný futbal, biliard, 
stolové hry, k dispozícii je aj bufet, malá knižnica, PC a kreatívna 
dielňa (kreslenie, ručné práce, modelovanie). Nachádza sa v 
centre obce, v podkroví multifunkčnej budovy banky, má dve 
veľké miestnosti – klubovne, chodbu a dve WC.

Počas 10 rokov pravidelnej činnosti sme si získali dôveru 
klientov, mladí ľudia vedia, kde môžu prísť, máme podporu 
zo strany obecného úradu a školských pedagógov. Klienti 
využívajú naše služby, do klubu chodia ako jednotlivci, ale aj ako 
celá partia kamarátov, našli si tu svoje miesto. Preukázali záujem 
aj o poradenstvo, individuálne rozhovory o svojich problémoch 
s vedúcimi, požiadali o pomoc.
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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 2017 zorganizovali miestne združenia YMCA 14 vačších táborov.  Spolu sa táborov zúčastnilo vyše  700 detí, mladých 
ľudí, vedúcich a dobrovoľníkov. 

Tábory boli zamerané na získavanie zručností v športe (lyžovanie, floorball, futbal, hokej, outdoor hry) alebo v anglickom 
jazyku za prítomnosti zahraničných dobrovoľníkov. Iné boli zamerané skôr tématicky s dôrazom na vyváženosť pohybových 
aktivít, hier, neformálneho učenia sa a rozvoja rôznych zručností, napr. Egyptské dobrodružstvá, Indiánske dobrodružstvá, 
Krajinka 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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Deň	Georgea	Williamsa:	11. október 
Sviatok	iniciatívy	mladých	ľudí

Iniciatívou mládežníckych vedúcich vznikol 
nápad vytvoriť “sviatok mladých ľudí” alebo 
“Deň Georgea Williamsa” 

Každý rok by dostali nejakú úlohu - výzvu, 
pri ktorej by sa niečo nové naučili z histórie 
úspešných mladých ľudí, ktorí menili svet a 
spoločnosť okolo seba. 

Dámum sviatku bol zvolený ako deň naro-
denia Angličana Georgea Williamsa (11. 10. 
1821), ktorý so svojimi priateľmi iba ako 23 
ročný založil prvú YMCA (1844).

Tento rok sme uskutočnili pilotný ročník. Je to 
deň vďaky a úcty k všetkým mladým ľuďom, 
ktorí vo svojej dobe, medzi svojimi kamarátmi 
a vo svojich komunitách prinášajú nebo na zem. Do výzvy sa zapojili 2 miestne združenia (YMCA Hrhov a YMCA Nesvady), ktoré 
spolu s deckami pripravili aj plagáty, hovorili o tom, ako mladí ľudia môžu ovplyvniť svoje okolie a začať veci, ktoré im chýbajú.
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Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo je pre  nás nielen kľúčovým nástrojom pomoci a rozvoja aktivít, ale aj časťou osobnostného rozvoja, osobnej 
angažovanosti a výchove k aktívnemu občianstvu. 

V YMCA rozvíjame dobrovoľníctvo na rôznych úrovniach. Niektorí dobrovoľníci vyrastajú na našich kluboch a v centrách, 
postupne preberajú iniciatívu a zodpovednosti, iní sa zapájajú jednorázovo, “externe”,  hlavne pri podpore akcií (napr. predaj na 
vianočných trhoch, pomoc na tábore, pomoc s organizáciou domácich a zahraničných podujatí, pomoc pri tvorbe dokumentov 
a iných špecializovaných činnostiach).  Dobrovoľníci prichádzajú tak isto zvonka, pretože sa chcú venovať nejakej konkrétnej 
činnosti, ktorá ich napĺňa a súčasne ponúkajú podporu aj iným mladým ľuďom. 

Dobrovoľníci sa tiež zapájajú do charitatívnych aktivít, akými sú pomoc ľuďom bez domova, doučovanie a aktivity pre deti zo 
sociálne slabšieho prostredia.

Miestne združenia s dobrovoľníckou činnosťou sa stretávajú na pravidelných poradách, stretnutiach, niektoré podľa 
potreby realizujú aj teambuildingy a supervízie. Práve nastavenie efektívneho mentoringu a supervízie pre dlhodobý rozvoj 
dobrovoľníkov a pracovníkov vnímame ako naliehavú výzvu pre spoločné hľadanie do budúceho obdobia.

V roku 2017 pracovalo v YMCA pravidelne viac ako 100 dobrovoľlníkov, ktorí odrobili spolu viac než 10 000 dobrovoľníckych 
hodín práce v pomere k  celkovému počtu 10 zamestnancov vo všetkým miestnych združeniach a národnej kancelárii.
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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. V roku 2017 
sme realizovali regionálne školenia pre vedúcich s cieľom vzdelávať vedúcich vo vybraných témach, vytvoriť priestor pre zdieľanie 
skúseností, networking, vytvárať prirodzené väzby a nové podporné kontakty medzi vedúcimi, predstaviť možnosti práce s 
mladými ľuďmi potenciálnym dobrovoľníkom a vedúcim. Realizovali sa podujatia prípravy metodík ku vzdelávacím materiálom 
pre vedúcich v spolupráci s lokálnymi pracovníkmi a koordinátormi a tréningové a teambuildingové aktivity (tréningový tábor 
AS vedúcich, Teamové stretnutia, Školenie vedúcich YMCA, Prekračujeme hranice III, Splav Hrona, Splav Dunajca a i.) Naši vedúci 
sa zúčastnili niekoľkých zahraničných podujatí so zameraním na ich osobnostný a profesionálny rozvoj a sieťovanie (program 
Roots for Reconciliation, YMCA NGS Forum, Stretnutie YMCA SK+CZ+HU a i.)

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. 
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Predpríprava supervízii a nového systematického vzdelávania vedúcich

•	 28. - 29. augusta, Jelšava
•	 12.- 13. septembra, Nesvady

Stretnutia boli vyústením dlhodobejšieho zberu dát z lokálnych združení YMCA, získavaných osobnými rozhovormi a návštevami, 
zamerané na zisťovanie potrieb s ohľadom na:
•	 posilnenie identity a hodnôt
•	 zvýšenie udržateľnosti práce, výchovy nových mladých vedúcich
•	 zvýšenie kvality práce s mládežou, adresnešie napĺňanie potrieb mladých ľudí
•	 rozvoj supervízie a osobnostného rastu vedúcich, rozvoj kompetencií a zručností
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V roku 2017 bola hlavnou témou regionálnych stretnutí pracovníkov a dobrovoľníkov YMCA téma získavania zdrojov a rôzne 
formy fundraisingu. Na regionálnom stretnutí vo Veľkom Krtíši sa stretli pracovníci a dobrovoľníci YMCA Revúca / Jelšava, YMCA 
BA - Bratislava a domáci z YMCA Veľký Krtíš. YMCA Revúca prezentovala úspešnú crowdfundingovú kampaň.

V Nesvadoch sa zišli ymkári z Nitry, Martina a Nesvád. Hlavným hosťom bol Andrej Schulcz (Slovenská debatná asociácia). An-
drej zaujal témou ako pracujú so svojimi absolventmi aj po ich odchode zo SDA a aké možnosti fundraisingu vieme získať ich 
zapojením.

Obe stretnutia boli priestorom pre zdieľanie dobrej praxe, výziev, ktorým čelíme v regiónoch v práci s mládežou, učenie sa 
navzájom a sieťovanie vedúcich.
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AS	tréning		
11.	-	18.	júla	2017	Iľanovská	dolina,	Liptov

Airsoft sa stáva medzi mladými ľuďmi čoraz populárnejší, tí ho 
vyhľadávajú kvôli adrenalínu, dobrodružstvu a dobrej hre. Často 
sa však hráva nekoordinovane poza chrbát rodičov, zabúda sa na 
bezpečnosť. 

YMCA využíva prirodzenú motiváciu hráčov airsoftu k ich osobnému 
rastu aj v iných oblastiach dôležitých pre rozvoj osobnosti mladého 
človeka ako je charakter, rôzne typy osobnosti vedúceho, schopnosť 
pomôcť iným, sebapoznanie a spoznávanie iných v akcii, zvládanie 
stresu, taktika a stratégia boja, logistika, práca v tíme, komunikácia, 
nové praktické zručnosti v oblasti pobytu v prírode, orientácie 
v teréne, bezpečnosť, plánovanie a príprava aktivít, reflexia a 
hodnotenie. Takto môžu mladí ľudia zažiť oveľa viac a veľa sa 
neformálne naučiť od svojich vedúcich a od seba navzájom. Naším 
dlhodobejším cieľom je postupne akreditovať modulárny program 
neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí cez outdoor hry, čas v 
prírode a prácu v tíme.

Tento rok sa tábor konal na Liptove v horskom prostredí Iľanovskej 
doliny, zúčastnilo sa ho 8 mladých vedúcich a 4 mládežnícki vedúci. 
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Splav	Dunajca
Septembrový jednodňový splav bol venovaný dobrovoľníkom v YMCA a ich priateľom. Zúčastnilo sa ho 33 ľudí z Jelšavy, Revúcej 
a Liptovského Mikuláša: pracovníci komunitých centier, lokálni dobrovoľníci, mladí ľudia a rodiny z našich komunít, vrátane 10 
nových dobrovoľníkov EDS spolu na 6 raftoch.

Pre začínajúcich dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby to bol čas začať spoznávať Slovensko, tvoriť si prvé kontakty. 
Po doplavení sa po hranicu s Poľskom sme sa vrátili pešo na miesto vylodenia popri rieke, kde pokračovalo sieťovanie pri 
spoločnom obede.
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Splav	Hrona
16. - 18. júna
Trojdňový júnový splav rieky Hron zameraný na budovanie vzťahov, vodácke a tábornícke zručnosti. Zúčastnilo sa ho 15 dobro-
voľníkov a pracovníkov s mládežou. Tri dni sú rozdelené tak, aby ich zvládli aj úplní začiatočníci. Prvý deň je venovaný zoznáme-
niu sa s riekou na ľahkom a kratšom úseku medzi Nemeckou a Lodenicou na Mlynčoku, kde pristávame k večernému programu 
a táboreniu. Druhý deň je najdlhší, plavíme sa cez Banskú Bystricu cez táborisko Fort Geronimo. Prenášanie lodí a materiálu je 
prirodzeným teambuildingom, pereje pri táborisku si niektorí zopakovali viackrát, tí menej adrenalínoví využili čas na oddych 
pri rieke. Poobede vyrážame na Sliač, večer sa vraciame na pôvodné táborisko, kde je už diskusia oveľa slobodnejšia - priestor 
pre hodnotové témy.
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20 rokov YMCA Liptovský Mikuláš

20. júna oslávili Ymkári z Liptovského Mikuláša už 20 rokov 
fungovania miestneho združenia YMCA. Záhradná slávnosť 
bola otvorená súčasným i bývalým dobrovoľníkom, vedúcim a 
deckám, ktoré sú už dnes “veľké”. 

Spolu so zakladateľmi Vierkou a Pavlom Perašínom spomínali 
na začiatky, rôzne obdobia činnosti, premien aktivít s mladými 
ľuďmi počas tohto obdobia.

YMCA Liptovský Mikuláš dnes funguje ako otvorený priestor 
v centre mesta pre mladých ľudí každého veku, aktívne 
spolupracuje s lokálnym komunitným centrom, s kultúrnym 
centrom Diera do sveta,  s miestnou samosprávou.

Spolu tak vytvárame priestor, kde si rôzni ľudia môžu nájsť svoje 
miesto, realizovať svoje nápady, učiť sa spolu a podporovať sa v 
osobnom a občianskom živote.
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Medzinárodné	aktivity
Valné	zhromaždenie	Európskej	aliancie	YMCA

Viac ako 100 delegátov zo všetkých európskych regiónov a tiež predstavitelia svetovej aliancie YMCA sa stretli v Edinburghu 
(Škótsko) 27. - 30. apríla. 

Pod názvom “Unity” (“jednota”) sa snem európskej aliancie YMCA 
sústredil na 1. rok napĺňania Stratégie YMCA Europe 2016-2020 
prezentáciou 15 rôznych programov a dobrej praxe, 
ktoré obsahujú 3 hlavné piliere stratégie: 
•	 tvorba priestorov
•	 posilňovanie hnutia YMCA
•	 reprezentácia a advokácia
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NGS	Fórum	a	pracovná	návšteva	CVJM	(YMCA	Nemecko)

2. - 4. októbra sa v Kasseli (Nemecko) stretlo 22 generálnych sekretárov z európskych národných hnutí YMCA. Agenda zahŕňala 
prezentácie a skupinovú prácu o realite európskej YMCA a aktuálne informácie z programových iniciatív. Fórum generálnych 
sekretárov sa stalo kľúčovou platformou pre implementáciu súčasnej stratégie YMCA Europe “Towards 2020”.
Keďže sa strenutie konalo priamo v mieste sídla národnej 
kancelárie CVJM - YMCA Nemecko a tiež CVJM Hochschule 
zameranej na vzdelávanie pracovníkov s mládežou, 
využili sme túto návštevu na stretnutia s partnermi kvôli 
programu zdieľania zahraničných dobrovoľníkov a tiež 
príprave systematického vzdelávania mladých vedúcich 
a pracovníkov s mládežou YMCA na Slovensku. 

Stretnutia	Planning	group
Prijali sme pozvanie stať sa súčasťou prípravnej skupiny 
pre európsku konferenciu YMCA, ktorá sa uskutoční 21. 
- 23. septembra 2018 v Litomyšli (ČR) spolu s YMCA v 
českej republike, CVJM Nemecko a NMKY Fínsko.

Prípravný tím je zodpovedný za tvorbu programu, aktivít, 
výber spíkrov, logistiky a podpory dobrovoľníkom. V 
roku 2017 sa okrem prípravných prác na diaľku stretol 
dvakrát.
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Stredoeurópske	stretnutie	YMCA

23. – 25. júna 2017, Balatongyörök, Maďarsko
Stretnutie zamestnancov, dobrovoľníkov a vedúcich z troch stredoeurópskych YMCA (Česko, Slovensko, Maďarsko) na 
regionálnom stretnutí na pozvanie maďarského hnutia YMCA. Cieľom stretnutia bolo spoznanie našich národných hnutí a 
programov, výziev ktorým čelíme, nakoľko história a aj súčasná situácia je v našich krajinách v mnohom podobná. 
Opäť sa nám potvrdilo, že najlepšie je stretnúť sa a hovoriť osobne o možnej budúcej spolupráci a ako by mohli mladí ľudia 
vďaka spoločným programom a projektom rásť. Keďže 2 slovenské YMCA pracujú vo veľkej miere s maďarskou menšinou na 
Slovensku, prínos vidíme v sieťovaní mladých ľudí z regiónu a odbúravanie bariér, cez rôzne spoločné aktivity, ktoré často naši 
mladí ľudia pociťujú pri zahraničnej spolupráci.
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V roku 2016 sme nadviazali spoluprácu s YMCA North Tyneside (UK), ktorí nám navrhli spolu s ďalšími partnermi Emfasis (Grécko) 
a Mládež ulice (Slovensko) projekt: séria týždňových mládežníckych výmen, ktoré by prebiehali postupne vo Veľkej Británii, 
Grécku a na Slovensku počas rokov 2017 - 2018 a zapojili by v každej výmene 50 mladých ľudí, mladých vedúcich a pracovníkov 
s mládežou. V roku 2017 sa uskutočnili dve výmeny v marci v UK a v novembri v Grécku.  Projekt bol finančne podporený z 
grantu Erasmus+ a spolufinancovaný parnerskými organizáciami.

Medzinárodné	výmeny	mladých	ľudí

Hlavné ciele:
•	 príležitosť pre mladých ľudí spoznať navzájom svoje 

kultúry, krajiny, spôsob života, hodnoty
•	 zapojiť prednostne mladých ľudí, ktorí ešte nemajú 

skúsenosť so zahraničnými aktivitami, sú zo 
znevýhodneného prostredia a čelia vo svojom živote 
rôznym prekážkam

•	 neformáne vzdelávanie: komunikačné a sociálne 
zručnosti, odvaha nadväzovať vzťahy s rôznymi ľuďmi, 
prezentačné zručnosti, formulovanie myšlienok a 
názorov, odbúrať strach z cestovania

•	 sieťovanie pracovníkov a dobrovoľníkov z organizácii
•	 budovanie ďalšej spolupráce, zdieľanie príkladov 

dobrej praxe hlavne z oblasti práce z mládežou, street 
work a pod.



YMCA na Slovensku 2017

9.	-	16.	marec	|	North	Tyneside	(UK)
Vedúce výpravy boli Zuzana Konečná (YMCA) a Karin Andrášiková (Mládež ulice). Spolu sa odvážilo 14 ľudí zo Slovenska, 16 z 
Grécka a privítala nás skupina asi 20 Angličanov na čele s Donom Irvingom.

Navštívili sme rôzne mestá (Edinburgh, North Tyneside, Whiley Bay), zažili pravý futbalový zápas (Newcastle) a šli po stopách 
starých Rimanov na Hadrianovom vale. Mladí ľudia najviac ocenili možnosť spoznať nových ľudí, zistiť, ako žijú ľudia v Anglicku, 
vyskúšať si nahrávanie v štúdiu, ochutnať miestne jedlá.
Okrem výletov a spoznávania okolia sme spolu vytvorili Youth Summit: prišli lokálni mladí ľudia z rôzneho prostredia. Výni-
močný bol príhovor asi 12-ročného primátora mladých, ktorý bol zvolený aby zastupoval záujmy mladých ľudí v meste North 
Tyneside. Nasledovali tvorivé workshopy na témy, ktoré trápia mladých ľudí (vzdelávanie, životné prostredie, prijatie a spoluprá-
ca). Na slávnostnom večeri sme prezentovali výstupy jednotlivých skupín.
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4.	-	11.	november	|	Atény	(Grécko)

Vedúcou výpravy za YMCA bola Lenka Barišová. Spoznali sme prácu street workerov z Atén, uvedomili sme si, že napriek tomu, 
že Atény sú svetoznáma turistická metropola, často známa dokonalými fotografiami kultúrnych pamiatok, slnka a mora, má aj 
svoju odvrátenú tvár a je úplne iná z pohľadu ľudí bez domova, v núdzi, utečencov, s ktorými naša hostiteľská organizácia Em-
fasis pracuje.

Účastníci hodnotili pozitívne možnosť skúsiť niečo nové, prekonávanie strachu z komunikácie v angličtine, možnosť nadviazať 
vzťah s novými ľuďmi a učiť sa s nimi komunikovať, učiť sa byť odvážnejším a viac si uvedomovať svoju zodpovednosť za naše 
okolie a činy, ktoré môžu mať ďalekosiahle dôsledky.
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“Napriek	 tomu,	 že	 sme	 z	 rôznych	 krajín,	 máme	 rozdielne	
kultúry,	zvyky	a	každý	z	nás	má	iný	príbeh,	ale	všetci	môžeme	
spolu	sedieť	v	jednej	miestnosti,	budovať	vzťahy	a	zisťovať,	že	
len	sme	si	v	niečom	podobní	a	nestretli	sme	sa	na	tom	mieste	
náhodou.

Tento	pobyt	mi	dal	veľa	nových	poznatkov	o	krajine	a	o	tom,	
ako	mladí	vnímajú	situáciu	vo	svojich	mestách,	tam	kde	žijú.	
Spoznal	som	veľa	nových	ľudí,	s	ktorými	som	sa	spriatelil	a	v	
neposlednom	 rade	 som	 sa	 mohol	 zdokonaliť	 v	 angličtine	 a	
naučiť	 sa	 aj	 niekoľko	 gréckych	 slov.	 Určite	 by	 som	odporučil	
každému	zúčastniť	sa	niečoho	podobného	a	určite	by	som	išiel	
znovu.”

Dávid
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Peace	work	institute	(Roots	for	reconciliation)	2017
3. - 9. apríl | Tbilisi, Gruzínsko       12. – 18. november | Berlín, Nemecko

YMCA Europe odštartovala medzinárodný projekt Roots for reconciliation v roku 2007 a odvtedy sa dynamickému tímu YE 
podarilo zorganizovať mnoho medzinárodných stretnutí, výmien skúseností či hudobných táborov. Mládežnícke organizácie 
YMCA na celom svete sa v rámci tohto dvojročného projektu dokážu spojiť s cieľom zbližovať ľudí najmä z konfliktných oblastí a 
prepájať mladých s rôznym etnickým pôvodom. V tomto roku opäť organizačný tím vybral 30 aktívnych lídrov zo 16-tich krajín, 
ktorí sa stretli v Tbilisi na prvom pracovnom týždni projektu Peace Work Institute (PWI) z Arménska, Albánska, Azerbajdžanu, 
Slovenska, Srbska, Kosova, Turecka, Gruzínska, Portugalska, Ruska, Ukrajiny, Náhorného Karabachu, Chorvátska, Veľkej Británie a 
z Nemecka. Zo Slovenska sa zúčastnila Helena Hajková, keďže aj naše projekty si kladú za cieľ zbližovanie mladých ľudí rôznych 
etník v našej krajine.

Po úvodnom týždni v Tbilisi, kde sa spoznali všetci účastníci a boli načrtnuté limity projektových možností, projektové zámery 
a oblasti, nasledovalo pol roka na zosumarizovanie výstupov pracovného týždňa a každému účastníkovi bol pridelený mentor 
na konzultácie. 

V Berlíne pokračovala druhá časť programu prípravou troch tandemových projektov, ktoré nadobudli veľmi konkrétne 
tvary. Súčasťou programu bolo aj predstavenie princípov metodológie DO NO HARM (od Mary B. Anderson) Wolfgangom 
Heinrichom, expertom na vyjednávanie v medzinárodných konfliktoch. Podstatou metodológie je dôkladná anaýza prostredia 
pred implementáciou akéhokoľvek projektu zameraná na zníženie nežiadúcich efektov. Výsledkom pracovného týždňa bolo 
zadefinovanie cieľov projektu, organizačných tímov, dátumov realizácie jednotlivých projektov a počas budúceho leta PWI 
spustí tri projekty na promovanie mieru prostredníctvom divadla a hudby, digitálneho aktivizmu a jeden projekt zmapuje 
vnímanie nacionalizmu v kontexte vybraných krajín.
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Európska	dobrovoľnícka	služba
Štyri akreditované miestne združenia YMCA poskytujú každoročne možnosť zapojiť sa do Európskej dobrovoľníckej služby 
zahraničným dobrovoľníkom z rôznych krajín, väčšinou na 12 mesiacov. Aj v roku 2017 dobrovoľníci pôsobili v komunitných 
centrách, neformálnych aktivitách zameraných na rozvoj jazykových, športových, umeleckých zručností s mladými ľuďmi podľa 
potrieb miestnej komunity.

YMCA Liptovský Mikuláš: 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: 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 
poskytovať 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	2017

Náklady EUR Výnosy EUR
Spotreba materiálu 7 240,72 Tržby z predaja a služieb 438,00

Cestovné 11 872,35 Prijaté dary 20,00

Ostatné služby 36 831,14 Iné ostatné výnosy 2 731,66

Mzdové náklady 37 462,21 Výnosy z nájmu majetku 96 000,00

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 13 186,62 Prijaté príspevky od organizačných zložiek -

Daň z nehnuteľností - Prijaté  príspevky od iných organizácií -

Ostatné dane a poplatky 39 415,63 Prijaté členské príspevky 4 396,00

Pokuty a penále - Dotácie 102 502,20

Iné ostatné náklady 457,21 SPOLU 206 087,86

Úroky 6 080,23

Dary 50,00 Výsledok hospodárenia pred zdanením - 114 272,19

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

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 19 618,05

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 42 253,06

SPOLU 320 360,05 Výsledok hospodárenia po zdanení - 114 271,72
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Súvaha	2017

Aktíva EUR Pasíva EUR
Dlhodobý hmotný majetok 5 716 451,26 Imanie a peňažné fondy 1 741 684,48

Krátkodobé pohľadávky 47 538,05 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov

-288 798,71

Finančné účty 30 831,95 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 5 428,89

Náklady budúcich období 847,22 Dlhodobé záväzky 104,82

Krátkodobé záväzky 7 272,55

MAJETOK SPOLU 5 795 668,48 Bankové výpomoci a pôžičky 191 267,01

Výnosy budúcich období 4 149 567,22

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 5 795 668,48

Poznámka:

Účtovníctvo	miestnych	združení	YMCA	je	vedené	osobitne.
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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.

Y’s Men International
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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

Tel.  +421 918 674 839    |   E-mail   ymca@ymca.sk

www.ymca.sk
Facebook:  YMCA in Slovakia
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