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YMCA - Young Men’s Christian Association je jedným z najstarších a najrozšírenejších hnutí mladých ľudí 

vo svete. Vznikla v 1844 v Londýne a dnes pôsobí v 120 krajinách sveta zasahujúc vyše 58 miliónov ľudí. 

YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie. Členovia YMCA sa snažia o otvorený dialóg kresťanských princípov 

a hodnôt vo svojom každodennom živote, aktivitách a programoch:

•	 pracovať pre rovnaké príležitosti pre všetkých

•	 tvoriť a upevňovať prostredie so vzťahmi založenými na vzájomnom porozumení a láske

•	 upevňovať čestnosť, pravdivosť a tvorivosť

•	 rozvíjať také programy, ktoré podporujú rozmanitosť a hĺbku kresťanskej skúsenosti

•	 pracovať na rozvoji celého človeka

YMCA vytvára priestor a je otvorená pre mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, 

sociálne postavenie či politické presvedčenie.

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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YMCA na Slovensku je strešnou a podpornou asociáciou pre miestne a špecializované združenia YMCA pôsobiace na Slovensku. 

Zastupuje ich na národnej a medzinárodnej úrovni, koordinuje spoločné aktivity, vzdelávania a stretnutia. 

Miestne a špecializované združenia YMCA sú autonómne a sami si riadia svoju činnosť.  Na celoslovenskom sneme si volia svojich 

zástupcov do výboru YMCA na Slovensku. Tento decentralizovaný prístup a združovanie je typický pre YMCA kdekoľvek vo svete. 

Vzniká tak rôznorodosť programov a služieb, umožňuje združeniam YMCA pružne reagovať na meniace sa potreby mladých ľudí 

v ich lokálnych komunitách, rozhodovať o vlastnej práci, zdieľať svoje skúsenosti a rozvíjať nové zaujímavé programy. 

YMCA na Slovensku je členom Európskej aliancie YMCA (European Alliance of YMCAs) a Rady mládeže Slovenska, ktorá je 

nezávislou strešnou organizáciou detských a mládežníckych občianskych združení v Slovenskej republike.  V roku 2018 bol do 

predsedníctva RmS zvolený aj zástupca z YMCA na Slovensku.

YMCA na Slovensku
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Ústredie YMCA na Slovensku
Kancelária: Župný dom, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dalibor Perašín

Zastupuje a roz víja 
spoluprácu s partnermi 
YMCA na národnej a 
medzinárodnej úrovni, 
zodpovedá za riadenie

a správu financií, 
programov, administratívy 

a organizácie ako celku. 
Každoročne organizuje 
outdorové výcvikové 
programy pre vedúcich.

Zuzana Konečná

Zodpovedá za prípravu 
a rozvoj domácich a 

zahraničných programov 
a projektov, vzdelávania, 

prezentáciu YMCA
v médiách

a tvorbu vizuálov. 

Venuje sa dlhodobému 
rozvoju vedúcich a 

dobrovoľníkov v YMCA.

Koordinácia projektov a činnosti 
zahraničných dobrovoľníkov 

pôsobiacich v YMCA v Liptovskom 
Mikuláši a Jelšave.

Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce, 
dialógu s mladými ľuďmi
a vysielanie dobrovoľníkov

cez program Erasmus+.

Lýdia Kremská

Zodpovedá za podporu 
miestnych združení, 
napĺňanie strategického 

plánu a rozvoja
vedúcich v YMCA. 

Do roku 2018 bola 
členkou Executive 

Comittee YMCA Europe
a členkou predsedníctva
Rady mládeže Slovenska.

Programy, vzdelávanie a podpora miestnych združení Európska dobrovoľnícka službaGenerálny sekretár

Helena Hajková 

do 03/2018)

Daniela Masariková

(od 06/2018)
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YMCA Building s. r. o.
Karpatská 2
Bratislava

Lýdia Kremská
administratíva

Budova je prvým sídlom YMCA postaveným na území 
kontinentálnej Európy, ktoré slúžilo rôznymi aktivitami mladým 
ľuďom od roku 1923. Činnosť YMCA bola neskôr rôznymi 
politickými režimami zakázaná. Podarilo sa ju obnoviť až po roku 
1990, od kedy sa snažila aj o navrátenie zhabaného majetku. 

V roku 2016 bol zavŕšený súdny spor o budovu YMCA v Bratislave 
v  prospech YMCA na Slovensku. Cieľom je, aby všetky výnosy 
z komerčných aktivít boli smerované predovšetkým na podporu 
práce s deťmi a mládežou alebo na jej potrebnú obnovu.

Dlhodobým cieľom je v budove YMCA vytvárať dobré prostredie, 
priestor, ktorý spája rôzne svety, podporuje dialóg, diverzitu a 
otvorenosť.

Postupne sa snažíme o obnovu budovy tak, aby svojimi 
priestormi a výnosmi slúžila nielen potrebám mladých ľudí a 
širšej komunity v Bratislave, ale aj na celom Slovensku.

Radovan Jančula
správa budovy

Správa budovy YMCA
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V roku 2018 začal proces príprav obnovy budovy YMCA v Bratislave na základe Vízie využitia budovy vypracovanej ymkármi 

v roku 2017. Bol vypracovaný približný odhad nákladov celkovej rekonštrukcie, nakoľko budova je v pôvodnom stave, pretože 

za posledných 50 rokov neprešla zásadnou rekonštrukciou. 

Najdôležitejším krokom bolo vytvorenie pracovného tímu z odborníkov pre rôzne oblasti, ktorí pripravujú plán a postup 

komplexnej obnovy. Na samotnej nehnuteľnosti sa zatiaľ konali len drobné úpravy, nakoľko celková rekonštrukcia bude značne 

nákladná a bude potrebné vytvoriť systém finacovania z viacerých zdrojov. Bol vypracovaný projekt a prípravné práce pre opravu 

anglického dvorca z Karpatskej ulice,  vyhotovený antigrafitový náter a začala sa rekonštrukcia vstupu.
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Štruktúra a vedenie
Structure and governance
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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 alebo predsedu združenia.

Structure and governance
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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

Erik Zelený
YMCA Hrhov

Predseda
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Snem YMCA na Slovensku  6. - 8. apríl Kráľova Lehota

Okrem hodnotenia a schvaľovania činnosti a financií sme volili členov a predsedu 

výboru YMCA na Slovensku  a tiež členov revíznej komisie na ďalšie 4 roky. V rámci 

spolupráce na rozvoji  vzdelávania a supervízie boli prítomní aj zástupcovia našich 

partnerov z YMCA v Českej republice a Mládež ulice, s ktorými sme diskutovali 

o našich spoločných hodnotách a zisťovali vstupy pre budúce aktivity.

Stretnutia výboru YMCA na Slovensku
Výbor sa  stretol raz na víkendovom a dvakrát na jednodňovom zasadnutí. 

Riešili sme  fungovanie, rozvoj, plánovanie a hodnotenie aktivít YMCA, 

podporu miestnych združení, zabezpečenie procesov  v obnove budovy YMCA 

v Bratislave, spoluprácu s partnermi a  vytváranie podporných pracovných skupín 

pre jednotlivé procesy.

General Assembly YMCA Europe  10 - 13. 5. Hintersee, Nemecko

Snem 160 delegátov z 29 európskych hnutí YMCA, sekretári z rôznych regiónov 

YMCA vo svete  sa stretli k rozhodovaniu a voľbe zástupcov, sieťovaniu a spoločným 

témam v pracovných skupinách.
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Rozvoj vzdelávania  a  supervízie
Education and supervision development
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Našim dlhodobým cieľom je služba mladým ľuďom tak, aby sa z nich stali vyvážené osobnosti, ktoré ďalej rozvíjajú spoločnosť 

k slobode a radostnému životu. Kĺúčovými ľuďmi v tomto procese sú oni sami a tí, čo s nimi pracujú. Často však  nemajú potrebnú 

podporu, zázemie a vzdelávanie. Okrem iných je dôvodom aj nedostatočné a nesystematické financovania práce s mládežou.

V roku 2018 sme začali rozvíjať systematické vzdelávanie a supervíziu cez dvojročný projekt Erasmus+ Exploring supervision 

in youth work č. 2017-3-SK02-KA205-001508 (2018 - 2020). Projekt vychádza z dlhodbej potreby poskytovať pracovníkom 

s mládežou, vedúcim a dobrovoľníkom systematickú, dlhodobú a udržateľnú podporu pre rozvoj ich osobností, poznania a 

zručností.

Hlavným partnerom je YMCA v České republice (Praha), ktorá prešla procesom tvorby systematického vzdelávania v minulých 

rokoch a má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Partnermi pre supervíziu a rozvoj rôznych prístupov k podpore sú organizácie 

Trendum (Ostrava) a Mládež ulice (Bratislava).

Cieľom projektu je zdieľanie dobrej praxe a vývoj nových, inovatívnych  postupov vzdelávania a podpory pracovníkov 

s mládežou, ktoré budú naďalej dostupné po skončení projektu cez online platformy, vzdelávacie moduly a kurzy a systém 

neformálnej supervízie a koučingu.
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Pracovné nadnárodné stretnutia

S partnermi sme sa v priebehu roka viackrát stretli v menších pracovných tímoch pre 

prípravu systému vzdelávania, obsahu a metodík v Prahe, Bratislave, Banskej Bystrici, 

Liptovskom Mikuláši a Ostrave.

Do väčších nadnárodných stretnutí 6. - 7. apríla v Kráľovej Lehote a 18. - 19. apríla 

v Olomouci sme zapojili pracovníkov s mládežou, vedúcich a dobrovoľníkov, riadiacich 

zamestancov (sekretárov), členov rozhodovacích orgánov a podobne z oboch krajín tak, 

aby sme získali čo najpestrejšiu paletu názorov, myšlienok a návrhov, rôznych potrieb a 

výziev, ktorým títo ľudia vo svojej praxi čelia.

Postupne vytvárame online podpornú platformu www.youthworker.sk, ktorá bude 

doplnená aj o Moodle platformu vyhradenú pre účastníkov kurzov a vzdelávania po 

vzore e - Learning YMCA v Českej republike http://moodle.ymca.cz/moodle/.

7
2
1

Exploring supervision in youth work
Objavovanie supervízie v práci s mládežou
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Aj keď v projekte sme mali pre tento kurz vyhradený len jeden víkend, po konzultáciách s kolegami v YMCA v České republice 

s ohľadom na rozsah tém a potrebného obsahu sme sa rozhodli kurz predĺžiť na dva víkendy. Témy boli dohodnuté spolu 

s pracovníkmi mládežou na jarnom stretnutí v Olomouci. Kurzu sa zúčastnilo 10 slovenských a 9 českých lokálnych koordinátorov 

(sekretárov) a iných ľudí na rôznych vedúcich pozíciách.

Prípravné štúdium bolo k dispozícii v online platforme 

českej YMCA a začala príprava slovenskej online platformy. 

Účastníci vysoko pozitívne hodnotili možnosť vzájomného 

zdieľania medzi našimi krajinami, nakoľko sú veľmi blízke. 

Taktiež to bola výborná možnosť porovnať našu prax, 

podmienky práce s mládežou v Čechách a  na Slovensku, 

obohatiť sa postupmi a skúsenosťami.

1
Exploring supervision in youth work

Pilotné vzdelávanie
Lokálny koordinátor práce s mládežou - Kurz sekretárov YMCA (1. časť)
19. - 21. októbra 2018 | Praha
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Rozvoj systému supervízie

Diana Hrivnáková (YMCA na Slovensku), sociálna pracovníčka z komunitného centra Jordán - YMCA Revúca absolvovala počas 

roka akreditovaný kurz supervízorov a stala sa tak akreditovanou supervízorkou a garantkou programu supervízie pre YMCA 

na Slovensku. Peter Kulifaj (Mládež ulice) pripravil a viedol facilitované diskusie a zisťovanie vstupných informácií od pracovníkov 

z regiónov, konzultoval navrhované postupy systematickej supervízie. Marek Jargus (Trendum) po konzultáciách pracoval 

na príprave vzdelávania “Strážcov majáku” - nová pozícia neformálnej supervízie a koučingu pre dobrovoľníkov a pracovníkov 

s mládežou v rôznych prostrediach.
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Vzdelávanie mladých vedúcich
Youth leaders education
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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 a poskytnutie prvej pomoci, 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.

V roku 2018 sa počas mája a júna konali 3 prípravné víkendové stretnutia mladých lídrov z minulých ročníkov AS campu. Tí sa 

stali riadnymi vedúcimi na kempe pre nových účastníkov.  Letný tréning (AS Outdoor Camp) následne prebehol počas 17. až 

26. augusta v Iľanove pri Liptovskom Mikuláši. Zúčastnilo sa ho 7 mladých lídrov a 5 vedúci.

Youth leaders education

Prax pre mladých ľudí
Cez národný projekt Európskej únie, operačný program Ľudké zdroje Praxou  

k zamestnaniu získali dvaja mladí ľudia potrebnú prax v  organizovaní a 

podpore práce s mládežou, po  ktorej sa úspešne zamestnali vo svojom 

obore alebo pokračovali v štúdiu podľa ich záujmu.
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Medzinárodné aktivity
International activities
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Roots for reconciliation III. 

16.-  22. 9. 2018, Budapešť

Medzinárodný projekt YMCA Europe s cieľom priniesť mier nielen 

do oblastí sužovaných vojnovými konfliktami. 

30 mladých ľudí z rôznych krajín Európy sa stretlo, aby si vymenili 

skúsenosti ako fungujú Ymky v rôznych krajinách Európy a 

Ameriky, ako vytvoriť funkčnú kampaň zameranú na pomoc 

mladým ľuďom a mnoho ďalších typov v práci so  sociálnymi 

sieťami, médiámi a skupinami ľudí, s potenciálom elektronického 

aktivizmu a jeho využitia pri spájaní komunít aj jednotlivcov. 

Leadership academy II. 

19. - 24. 10. 2018, Svätý Jur

Kurz YMCA Europe pre  mladých potenciálnych vedúcich/členov 

výborov na lokálnej, národnej alebo aj medzinárodnej úrovni. 

Vzdelávacie aktivity zamerané na strategické plánovanie, riadenie 

projektov, ľudské práva, kompetencie vodcu, riadiace orgány 

Európskej únie a organizácie YMCA, obhajovanie práv menšín a 

ako efektívne komunikovať o projektoch s verejnosťou či vládou. 

Počas programu sme prezentovali aj fungovanie YMCA 

na Slovensku a budovy YMCA v Bratislave.
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YMCA Staff conference      19. - 23. 9. Litomyšl, ČR

Stretnutie európskych zamestnancov YMCA sa koná každé 

tri roky a je časom sieťovania, zdieľania hodnôt, praxe, 

inšpirácie a načerpania novej energie do komplexnej 

práce YMCA. Tento rok bola výnimočná tým, že sa na nej 

zúčastnilo až 6 účastníkov zo Slovenska a súčasne sme boli 

časťou organizačného a prípravného tímu. 

National General Secretaries Forum 

28. - 30. 10. Minsk, Bielorusko

Platforma generálnych sekretárov európskych Ymiek 

pre rozvoj a posilnenie národných hnutí, zdieľanie skúseností 

a navrhovanie zlepšení pre rozhodovacie orgány YMCA. 

Pracovné skupiny sa venovali témam Tvorba priestorov, 

Posilňovanie hnutia, Reprezentácia a advokácia.
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Medzinárodná výmena - 3. časť  
17. - 25. marec 2018 | Bratislava - Liptovský Mikuláš

Počas poslednej časti medzinárodnej výmeny mladých ľudí 

z Anglicka, Grécka a Slovenska sme spolu navštívili Bratislavu 

aj Tatry - mladí ľudia tak mohli zažiť našu krajinu, mesto 

aj vidiek a hovoriť o spoločných hodnotách, radostiach i 

problémoch, ktorým čelia vo svojich krajinách. Projekt sme 

organizovali v spolupráci s Mládež ulice (SK), YMCA North 

Tyneside (UK) a Emfasis (GR).
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Európska dobrovoľnícka služba
European voluntary service
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Od roku 2012 YMCA na Slovensku každoročne  koordinuje zapojenie zahraničných dobrovoľníkov v dvoch komunitných 

centrách.

V YMCA Liptovský Mikuláš pôsobili 4 dobrovoľníci na lokálnych aktivitách YMCA (Language café a Youth Hub) a v miestnom 

komunitnom centre v Hlbokom v spolupráci s lokálnou samosprávou. Okrem toho sa zapojili aj ako pomocníci na miestnych 

stredných školách, hlavne pri neformálnych aktivitách zameraných na zdokonaľovanie cudzích jazykov a prezentáciu svojich 

kultúr. V YMCA Revúca pôsobili 6 dobrovoľníci na aktivitách v nízkoprahovom centre YMCA Jordán v Jelšave, pomáhali 

precvičovať cudzie jazyky študentom na školách v neďalekej Revúcej a spolu s lokálnymi dobrovoľníkmi tvorili silnú podpornú 

komunitu pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v Jelšave a okolí.

Od roku 2018 sme začali poskytovať dobrovoľníkom z Mikuláša a Jelšavy spoločné intenzívne supervízne stretnutia 

zamerané na lepšie pochopenie svojej role, hodnôt organizácie a spôsobov našej práce, ako aj zvládanie náročných situácií a 

klientov v komunitných centrách. Počas roka 2018 sme poskytli dve dvojdňové supervízne stretnutia pre 2 rôzne generácie 

dobrovoľníkov (26. -27. februára v Poprade a 14. - 15. novembra v Banskej Bystrici). Supervíziu viedla Diana Hrivnáková a 

Zuzana Konečná, seminár o rómskej kultúre Jolana Nátherová, skúsená komunitná organizátorka. Nová koordinátorka Daniela 

Masariková sa 24. - 28. júna zúčastnila a medzinárodnom školení k novému systému European Solidarity Corps.

15. septembra sme už tradične zorganizovali spoločný team-building pre prichádzajúcich zahraničných dobrovoľníkov, 

lokálnych dobrovoľníkov a pracovníkov oboch centier - splav Váhu z Ružomberka do Hubovej a následnú prechádzku 

do Čutkovskej doliny. European voluntary service
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Podpora vedúcich a miestnych združení
Youth workers and local associations support
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Návštevy kolektívnych členov

Tento rok sme sa počas decembra zamerali na osobné návštevy miestnych združení a jedno regionálne stretnutie, aby sme 

viac zistili, ako a čím žijú, čo by potrebovali rozvíjať vo svojich prostrediach a komunitách. Zozbierali sme tiež viaceré údaje cez 

dotazníky a osobné stretnutia počas roka.

YMCA dielňa (9. - 10. november 2018, Banská Bystrica) bola zameraná na súčasné trendy a výzvy v práci s mladými ľuďmi. Katka 

Čavojská z Rady mládeže Slovenska nás previadla najnovšími zisteniami z výskumov zo Slovenska a okolitých krajín.

Zo zistení vyplýva, že mladí ľudia fungujú dnes oveľa “fluidnejšie”, nie je záujem preberať záväzok a stať sa členom nejakej 

organizácie. Ymky pôsobiace v malých komunitách na vidieku trpia odlivom vedúcich a mladých ľudí (odchod na školu, 

za prácou). Naša práca sa čoraz viac posúva k otvorenej komunitnej práci medzi mladými ľuďmi cez otvorené kluby, tábory, 

centrá, online priestor a pod.  Regulérnymi členmi sa viac stávajú dobrovoľníci a iní zapojení ľudia, deti a mladí ľudia skôr 

navštevujú naše aktivity nezáväzne viac na klienskom princípe.

Youth workers and local associations support
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Aktivity kolektívnych členov

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

Miestne a špecializované združenia YMCA         registrované v roku 2018:

Local associations and their activities in 2018
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YMCA vo svete i na Slovensku je veľmi rôznorodá: každé 

miestne združenie je jedinečné svojím zameraním a aktivitami:

•	 nízkoprahové a komunitné centrá, preventívne programy 

a sociálna práca

•	 klasické i netradičné športy a outdoor programy

•	 voľnočasová činnosť detí a mládeže: pravidelné kluby, 

tematické tábory a podujatia

•	 dobrovoľníctvo: domáce i zahraničné programy pre rozvoj 

osobnosti mladých ľudí

•	 vzdelávanie a rozvoj vedúcich, informovanosť mladých 

ľudí

•	 špecializované programy

YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní rôznych skupín: 

kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske 

komunity, ľudia rôzneho veku v kontinuite naprieč generáciami 

(následná práca vo Y’s men kluboch – pokračujúca podpora 

mladých v YMCA) i v medzinárodnom kontexte.
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podujatí
events 

9739 235 23 500950
pravidelných

aktivít
regular activities dobrovoľníckych hodín

hours of volunteering
členov

members

dobrovoľníkov
volunteers

Miestne a špecializované združenia YMCA sa líšia typom, rozsahom činností a formou fungovania s ohľadom na záujem a 

možnosti samotných ymkárov, dostupné zdroje (finančné a personálne), históriu a celkový vývoj združenia. Každé združenie si 

zodpovedá za vlastné zdroje individuálne, výšky rozpočtov sú rôzne podľa programov, aktivít a systému fungovania každého 

združenia.  V roku 2018 sme mali / realizovali:

Združenia YMCA    Local YMCAs
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Niektoré združenia rozvinuli komplexnú službu v rámci komunít 

(napr. komunitné a nízkoprahové centrá), iné majú formy menších 

záujmových klubov alebo špecializovaného programu (Cesta muža).

Ich služba odráža potreby komunít alebo cieľových skupín, v ktorých 

pôsobia. Vytvárajú priestor, kde rôzni ľudia môžu rozvíjať svoj 

potenciál a súčasne ho pomáhať rozvíjať iným. Alebo sú to bezpečné 

miesta s neštruktúrovaným časom, ktoré dávajú prichádzajúcim 

priestor zapojiť sa voľne do tej miery akej chcú.

Dôležitou súčasťou je spolupráca s inými organizáciami neziskového 

sektora, cirkvami, školami, samosprávou a verejnými inštitúciami 

tak, aby mala naša služba širší dosah a efektivitu.

YMCA je založená na členstve, no svojimi aktivitami zasahuje niekoľkonásobne viac ľudí priamo či nepriamo. V súčasnosti sú 

členmi prevažne dobrovoľníci a aktívni ľudia, ktorým na rozvoji tejto práce záleží (vačšinou Riadni členovia). Znižuje sa počet 

bežných členov aktivít, zvyšuje sa počet detí a mladých ľudí, ktorí preferujú nezáväznú účasť a participáciu podľa ich aktuálneho 

záujmu skôr na klientskom princípe.
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Pravidelné kluby a krúžky
•	 M - klub pre 1. - 6. ročník ZŠ 
•	 RS klub pre 5. - 7. ročník ZŠ
•	 Klubík pre mamičky s deťmi
•	 Iné: krúžok šikovných rúk, angličtina pre dospelých, 

športový krúžok, šach, box, keramický krúžok,  lego 
krúžok, klub dôchodkýň

Komunitné centrum
•	 Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej 

intervencie na komunitnej úrovni
•	 Reset - nízkoprahová aktivita

Tábory a pobytové akcie
•	 Letný tábor  pre 1. - 5. triedu - 8 dní
•	 Letný tábor dorastový  - 8 dní
•	 Zimná lyžovačka - 6 dní
•	 Denný anglický tábor: lektori z USA vyučujú angličtinu 

veľmi zábavnou a prístupnou formou (1. -9. ročník ZŠ)

YMCA Nesvady
Komunitné centrum YMCA Nesvady pôsobí v obci Nesvady pre široké spektrum vekových a sociálnych skupín. Nepriamo zasahuje 
činnosťou aj okolité obce a mestá Hurbanovo, Nové zámky, Komárno a Imeľ. Spolupracuje s viacerými organizáciami: s obecným 
úradom, ktorý poskytuje aj časť financií, v oblasti riešenia problémov občanov v sociálnej oblasti, s materskou a základnou školou 
realizuje rôzne aktivity a programy, s cirkvami BJB a AC Nesvady, ktorých členovia sú dobrovoľníci alebo na niektoré aktivity poskytnú 
priestory.
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Podujatia

•	 Deň detí - v spolupráci so ZŠ Nesvady (s vyučovacím 
jazykom slovenským) pripravujeme už tradične 
zaujímavý a netradičný program pre deti

•	 Deň rodiny - v spolupráci s dobrovoľníkmi z USA 
organizujeme program pre deti a rodičov, našich 
účastníkov programov, ale aj širokú verejnosť

•	 Vianočná zbierka:  výber vytvorených dekoračných 
predmetov so sviatočnou tematikou za dobrovoľný 
príspevok pre podporu našej práce

Projekty a partneri

Hlavným partnerom je Implementačná agentúra MPSVR SR, 
cez ktorú je financované komunitné centrum.  Cez projekt 
z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je podporovaná 
dobrovoľnícka činnosť a chránená dielňa znevýhodnených 
skupín. Cez  program Erasmus+ hosťujeme zahraničných 
dobrovoľníkov. Vďaka podpore grantového programu 
Hodina deťom sme rozbehli dva úspešné krúžky a zrealizovali 
prednášku pre mamičky. Nadácia Accenture prispela na 
molitanové prvky v detskom kútiku (v rámci Klubíku) a PC 
vybavenie, Kooperatíva prispela na materiály a vybavenie 
centra.

Rozvoj činnosti a pracovníkov

•	 6 zamestnancov a viac ako 18 miestnych dobrovoľníkov 
•	 3 dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby
•	 strategický plán je zatiaľ skôr vo všeobecnejšej rovine, 

postupne dopracovávame a stanovujeme si krátkodobe 
ciele, ktoré sa následne snažíme splniť. Taktiež máme 
stanovené rôzne čiastkové ciele v rámci projektov

•	 zavedené dobrovoľnícke zmluvy, na požiadanie dávame 
potvrdenie o vykonanej dobrovoľníckej práci

•	 poskytujeme školenia, prednášky podľa potreby a 
možnosť konzultácií s neformálnym supervízorom
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YMCA Revúca - Jelšava

Pravidelné kluby a krúžky

•	 Ten - sing: hudobno umelecká aktivita
•	 Tanečné krúžky pre deti do 9 rokov a od 10 rokov
•	 Čas pre teba: základy varenia a spoločenského 

správania sa
•	 Dievčenská skupinka: pre dievčatá od 9 rokov
•	 Rozhovory o Bohu: diskusie na biblické témy
•	 Art - time: umelecký krúžok
•	 Besiedka: biblické vyučovanie pre deti
•	 Divadlo: dramatický krúžok
•	 Futbalový krúžok

Nízkoprahové aktivity

•	 Klub hier: nízkoprahový klub do 14 rokov
•	 YMCA čajovňa: piatkový večerný nízkoprahový klub 

pre mladých od 15 rokov
•	 Doučovanie: pomoc s domácimi úlohami

Prioritne pracujeme s deťmi a mladými ľuďmi z marginalizovanej rómskej komunity v Jelšave. Pravidelne navštevuje aktivity 80 
detí a mladých. Nepriamo zasahujeme činnosťou ďalších 500 ľudí: rodičov, sociálnych pracovníkov, vedenie mesta Jelšava, rodiny 
prijímateľov potravinovej pomoci. Zahraniční dobrovoľníci vypomáhajú s vyučovaním cudzích jazykov na školách. Spolupracujeme 
s cirkvou BJB Revúcka Lehota, ktorá poskytuje priestory a dobrovoľnícku pomoc svojich členov. Ďalej s Červeným krížom pri distribúcii 
potravín a šatstva, s Centrom komunitného organizovania cez pracovníka priamo používajúceho na aktivity naše centrum a 
spoluorganizovaní rôznych aktivít v Jelšave. S mestom Jelšava spolupracujeme pri organizovaní rôznych podujatí.
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Aktivity pre komunitu

•	 Asistencia pri vyučovaní angličtiny v ZŠ v Jelšave a 
na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

•	 Potravinová pomoc obyvateľom Jelšavy
•	 Okrúhly stôl: stretávanie sociálnych a komunitných 

pracovníkov z Jelšavy
•	 Preventívne programy zamerané na deti a mladých
•	 Špeciálne aktivity pre deti počas prázdnin - celodenné 

aktivity a výlety 
•	 Preventívne aktivity v segregovanej osade Kejďák

Rozvoj pracovníkov a dobrovoľníkov

•	 1 zamestnanec a 20 dobrovoľníkov
•	 Porady lokálnych dobrovoľníkov, porady EVS 

dobrovoľníkov a porady pracovníkov: priestor 
na budovanie tímov

•	 teambuildingy, supervízie, vzdelávanie pre dobrovoľníkov 
a pracovníkov

•	 dobrovoľnícke zmluvy (ústne aj písomné)
•	 hosťovani zahraničných dobrovoľníkov na jeden rok 

cez program Erasmus +
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Pravidelné kluby a krúžky

•	 Piatková klubová činnosť: vždy obmieňame aktivity,  
v zimných mesiacoch kuchtíme, tvoríme, hráme 
spoločenské hry, X-box, alebo pozeráme filmy. V lete 
opekačka, v roku 2018 sme pravidelne hrávali na ihrisku 
“”človeče nehnevaj sa”” so živými figúrkami.

•	 Aerobic: najdlhšie fungujúci krúžok. Obmieňajú sa 
rôzne formy cvičení. Návštevnosť: 3 - 8 žien dvakrát  
týždenne

•	 Baba-mama: stretnutie mamičiek a ich detí do 3 rokov 
(dvakrát  týždenne), stretáva sa asi 10 mamín a ich deti.

•	 Cyklokrúžok: Cykloprechádzky detí aj dospelých 
v  blízkom aj vzdialenejšom okolí Hrhova, návštevnosť 
cca 15-20 detí a dospelých raz týždenne, prebieha aj 
príprava na rôzne cyklisitické preteky

YMCA Hrhov
Venujeme sa  mládeži prevažne do 30 rokov. Najzastúpenejšiou aktívnou skupinou sú 5-13 ročné deti a mládež. Svoje aktivity priamo 
nezameriavame na znevýhodnené skupiny, avšak sú vítaní na každej aktivite, napr. deti z neúplných rodín a z komplikovanejších 
sociálnymi podmienkami. Snažíme sa pripravovať programy pre čo najširší záber ľudí v obci Hrhov. Spolupráca s obcou funguje veľmi 
dobre, veľmi dobrú spoluprácu máme aj s MŠ a ZŠ, kde je niekoľko pedagógov členom YMCA.
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Iné aktivity

•	 Ten-sing: nepravidelné stretnutia, najčastejšie ako 
nácviky pred rôznymi vystúpeniami. Z Tensingu vyrástli 
už 2 hudobné zoskupenia v našej obci. Stretáva sa 7-15 
detí, mladých a dospelých

•	 Turistický krúžok: nepravidelné výjazdy do prírody 1 
a viacdňové, 5x ročne, od 5-15 turistov (novoročný 
výstup na Volovec a Stromíš, túra Poloniny, zimný výstup 
na Kojšovskú Hoľu)

Podujatia

•	 Fašiangy pre najmenších
•	 Deň pedagógov
•	 Veľkonočná tvorivá dielňa
•	 Interaktívny tanečný dom pre najmenších
•	 Cyklosúťaž Hrhovský Divočák
•	 Letné kino
•	 Súťaž vo vyrezávaní tekvicových lampášov
•	 Vianočný večierok

Projekty

Realizácia projektu pri Hrhovskom vodopáde

Rozvoj činnosti a pracovníkov

Ciele združenia sú stanovené každým rokom. Väčšinou ich 
dohadujeme na neformálnych stretnutiach, turistikách, kedy 
pozvoľna „brainstormujeme“. Tieto plánovania sa ukazujú 
byť účinnejšie, než formálne stretnutia, kde musíme prísť 
k nejakému záveru.

Návštevnosť na jednotlivých aktivitách vopred zisťujeme a 
realizujeme ich až po zistení záujmu. Buď sú to nové aktivity, 
alebo dobre osvedčené, ktoré sme už v predchádzajúcich 
rokoch organizovali a tešili sa veľkej obľube.

Každý člen je zároveň aj dobrovoľníkom. To, do akej miery sa 
podieľa na realizácii našich aktivít a koľko “dobrovoľníči”, je 
výlučne na jeho uvážení.
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Pravidelné kluby a krúžky
•	 Same Klub pre deti vo veku 6-12 rokov. Spoločne chceme 

vytvárať prostredie priateľstva, úcty, vzájomného 
rešpektu, hrať sa, tvoriť a dozvedať sa o úžasných veciach, 
ktoré zmenili náš život aj svet.

•	 Klub počas jesenných prázdnin: spoločnými hrami vonku 
v prírode.

Tábory a pobytové akcie
DELET - denný tábor od pondelka do piatka. Jeden deň 
vyrážame na celodenný výlet, väčšinou niekam do prírody. 
S  deťmi sa spoznávame a zabávame počas rôznych aktivít 
- športujeme, vyrábame rôzne kreatívne vecičky, hráme sa, 
súťažíme, rozprávame sa. Obľúbené sú workshopy, ktoré si 
deti vyberajú podľa vlastného záujmu, čo by chceli robiť, 
zažiť, naučiť sa (cukrárčenie, netradičné športy, geo-cashing, 
divadlo, angličtina, zachraňovanie a pod.).

YMCA Levice

Rozvoj činnosti a pracovníkov

•	 Spolu si stanovujeme plán rozvoja aktivít. 
•	 Pracovníkov a dobrovoľníkov pripravujeme prostredníct-

vom jednodňových školení napr. o vývinových štádiách 
dieťaťa a podobne.

Pracujeme väčšinou s deťmi od 6 do12 rokov z rôznych sociálnych a vzdelávacích podmienok v rámci okresu. Spolupracujeme 
so základnými aj strednými školami v okolí (PASA, SOŠ Pod amfiteátrom), ktoré nám poskytujú vonkajšie športoviská alebo telocvične 
a tiež s plaveckým klubom Aquasport Levice. Úzka spolupráca je s účelovým zariadením Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach - Kontaktcafé 
- mládežnícke centrum, vedenie zboru podporuje prácu s deťmi poskytnutím vlastných priestorov a dobrovoľníkov. Dlhoročne 
poskytujeme legislatívne zastrešenie a ekonomicko-účtovnú pomoc pre Klub náhradných rodín v Leviciach.



39 YMCA na Slovensku 2018

Pôsobí priamo na sídlisku Klokočiny, no svojou činnosťou zasahuje ľudí z každej vekovej a sociálnej kategórie, podľa toho či potrebujú 
pomoc, alebo sú poskytovateľmi pomoci v Nitre a širšom okolí. Závisí od situácie, akcie, alebo problému, ktorý riešime, preto je táto 
činnosť veľmi rôznorodá. Dlhodobo spolupracujeme so Starokatolíckou cirkvou, hlavne v oblasti charity (zber šatstva a distribúcia 
potravín), pravidelne spolupracujeme s viacerými školami (hlavne so špeciálnymi).

YMCA Nitra

Pravidelné aktivity
•	 práca v kluboch počas školského roka: klub Montesorri, športový klub, šikovné ručičky, klub dobrovoľníkov
•	 práca s rodinami s mnohopočetnými deťmi zo sociálne slabého prostredia: pomoc pri hľadaní ubytovania, sociálne 

poradenstvo, podpora detí pri príprave do školy a spoločnosť dobrovoľníkov (hry, aktivity..)

Denné tématické tábory
•	 Indiánske dobrodružstvá
•	 Odvážni piráti
•	 Všetko v pohybe

Príležitostné aktivity
•	 prezentácie na školách so zahraničnými dobrovoľníkmi
•	 podujatia k výročným sviatkom

Projekty
•	 špecializované umiestnenie pre krátkodobú európsku 

dobrovoľnícku službu hlavne pre znevýhodnených mladých ľudí 
zo zahraničia, pre ktorých by dlhodobá EDS nebola vhodná alebo 
realizovateľná. V roku 2018 boli zapojení 5 dobrovoľníci do aktivít 
na sídlisku Klokočina

•	 zamestnávanie ľudí so znevýhodneným (chránená dielňa)
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Je špecializované združenie, ktorého hlavnou činnosťou je program 
Cesta muža. Jeho primárnym cieľom je osloviť chlapcov a mladých 
mužov, ktorí vyrastajú v prostredí s nedostatkom pozitívnych 
mužských vzorov. Cieľom je pomôcť chlapcom spoznať typicky 
mužské zručnosti, hodnoty a postoje a tak prispieť k posilneniu ich 
mužskej identity. Spolupracujeme s cirkvami, detskými domovmi a 
firmami, ktoré nás podporujú.

Aktivity

Ťažiskovou aktivitou tohto programu sú štvordňové zážitkové 
pobyty v prírode určené pre chlapcov vo veku 14 až 18 rokov, 
v roku 2018 sme zarganizovali spolu 3. Okrem toho podporujeme 
chlapcov vačšinou z bratislavského kraja pravidelnými 
stretnutiami s mentorom raz za dva týždne, organizujeme 
neformálne stretnutia, výlety, bajkovačky a podobne.

Účastníci sa naučia 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 v prírode báť. V bezpečnom prostredí im 
na základe biblických princípov pomôžeme jasne definovať ich 
mužskú rolu a uistiť sa v nej. Predstavíme im modelové mužské 
postoje, ako konštruktívne narábať s hnevom a agresivitou, ako 
si stanovovať ciele, dosahovať ich a posúvať hranice svojich 
možností.

YMCA BA
Rozvoj činnosti a pracovníkov

Realizačný tím je zložený zo starších dobrovoľníkov, ale 
aj z rovesníkov účastníkov. Prebieha tiež aktívna prípra-
va 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.

https://cestamuza.wixsite.com/cestamuza



41 YMCA na Slovensku 2018

YMCA Martin
Venujeme sa športovému zapojeniu rôznych skupín - deti, mladí 
ľudia, rodičia do aktívnych športových aktivít v Martine a okolí. 
Pri  aktivitách polupracujeme s ECAV Martin, CCE Martin a HMI 
Kanada a s rôznymi firmami, ktoré podporujú materiálne a 
organizačné zabezpečenie.

Aktivity

Futbalový klub sa stretáva 1x týždenne a zúčasnuje sa turnajov 
medikov.

Najväčšou akciou je každoročný Kresťanský hokejový kemp 
v spolupráci s Hockey Ministries Slovakia. Cieľom hokejových 
kempov HMI je všestranný rast osobnosti športovcov aj 
po  duchovnej stránke a zvyšovanie ich výkonnosti pomocou 
tréningových táborov. Tie sú určené pre mladých hokejistov 
vo veku 8-15 rokov a sú realizované v USA, Kanade, Švajčiarsku, 
Švédsku, Českej republike a na Slovensku.

Rozvoj činnosti a pracovníkov

Spoločné stretnutie jedenkrát ročne, klub vedúcich sa stretáva 
pravidelne raz za mesiac. Aktuálne plánujeme stabilizáciu a 
nové projekty napr. Motokrosový tím, športová akadémia a pod.

https://hockeyministries.sk/
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Vytvárame priestor pre mladých ľudí z mesta a okolia cez rôzne 
aktivity alebo neštruktúrovaný čas a priestor. Spolupracujeme 
so samosprávou, ktorá nás podporuje cez výpožičku priestorov, 
s komunitným centrom v Hlbokom a kultúrnym centrom Diera 
do sveta. Okolitú prírodu využívame na strategické hry a outdoor 
programy. Úzko spolupracujeme s ústredím YMCA na Slovensku, 
s Y’s Men Klubom Liptovský Mikuláš, s ktorými zdieľame spoločné 
priestory a niektoré aktivity.

Pravidelné aktivity
•	 Language Diškur café: neformálne stretávanie so 

zahraničnými dobrovoľníkmi zamerané na  konverzáciu 
v rôznych jazykoch a spoznávanie iných kultúr

•	 Y-media: stretávanie mladých tvorcov a záujemcov o tvorbu 
médií (zdieľanie skúseností, nefromálne učenie sa od 
skúsenejších, praktická pomoc pri natáčaní videí v rámci 
rôznych projektov, nahrávanie zvukových záznamov a ich 
spracovanie)

Príležitostné aktivity
•	 prezentácie zahraničných dobrovoľníkov o ich pôsobení a 

kultúre na stredných školách
•	 Kids movie: filmový klub pre deti z komunitného centra
•	 spolupráca pri organizácii air-soft tábora, jednodňové 

strategické hry

YMCA Liptovský Mikuláš
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Preventívna práca s mládežou 
Zahŕňa podporné skupiny:
•	 Babinec (preventívny, rómske dievčatá) raz týždenne: 

praktické zručnosti, plánovanie, varenie, zamyslenia 
nad témami

•	 Chlapinec (preventívny, rómski chlapci) raz týždenne: 
praktické zručnosti, rozhovory a diskusie na témy

•	 nízkoprahový Klub 4U2 (preventíny, teenageri);
•	 Klub mamičiek dvakrát týždenne (angličtina / hernička)
•	 Mami kluby: angličtina a rôzne aktivity pre rozvoj 

mladých mamičiek a ich detí

Tábory a akcie
•	 letný denný tábor CHEC: pre ZŠ 1.  - 7. ročník
•	 letný pobytový kemp KECY:  pre 14 - 20 ročných
•	 Mikulášska párty so ZŤP
•	 Zimná chatovačka
•	 rôzne evanjelizačné aktivity

YMCA Ružomberok

Rozvoj činnosti a pracovníkov

Dvakrát mesačne sa stretáva tím mladších vedúcich, riadny 
výbor dvakrát ročne. Ciele si stanovujeme priebežne, plán 
rozvoja nemáme. Dobrovoľníkom poskytujeme rôzne výcviky, 
hlavne v súvislosti s prípravou na letné kempy. 

Všetci členovia sú aktívni - každý člen je vlastne aj dobrovoľník. 
Riadnymi členmi sú ľudia zapojení do vedenia aktivít.

Zameriavame sa najmä na aktivity s mladými ľuďmi, prevažne 2. stupeň ZŠ a stredoškoláci a mamičkami z Ružomberka a okolia 
z majority a Rómskej komunity. Úzko spolupracujeme s BJB Ružomberok, ktorí poskytujú zázemie a dobrovoľníkov, so školami, kde 
sa organizujú denné tábory a prezentácie a s mestom. Obľúbené sú najmä letné tábory , ktoré už majú tradíciu a dobre odpovedajú 
na potreby ľudí.
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YMCA Lučenec sa venuje deťom a mládeži prevažne z Lučenca. 
Máme úzku spoluprácu s BJB Lučenec a IN Network Slovakia, 
so ZŠ Vajanského Lučenec cez realizáciu anglických táborov.

Pravidelné aktivity
•	 Dorastnecký klub 1x mesačne

Tábory a akcie

•	 Letný anglický  tábor pre deti v Lučenci.  Program  sa  
zameriava na zvyšovanie odborných a jazykových 
vedomostí mladých ľudí. Cieľom je podporiť 
záujem mládeže o zdokonalenie sa v anglickom 
jazyku,  zaujímavou formou počas letných prázdnin 
za prítomnosti zahraničných lektorov (prevažne 
USA) formovať ich morálne vedomie na princípoch 
kresťanstva. 

•	 Rodinný pobytový tábor v Račkovej doline, hlavne pre 
rodiny s deťmi

YMCA Lučenec
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YMCA Veľký Krtíš
Pôsobíme medzi deťmi a mládežou prevažne so  základných a 
stredných škôl z okresu Veľký Krtíš. 

Spolupracujeme s neziskovou organizáciou IN Network Slovakia, 
s cirkevným zborom BJB Lučenec, ktorí poskytujú priestory 
pre organizovanie našich aktivít. V priestoroch ZŠ Škultétyho 
organizujeme denné anglické tábory.

Pravidelné aktivity
•	 Stretávanie nízkoprahového klubu 1x týždenne pre 

mládež, prevažne rómsku.

Tábory a akcie
•	 Letný anglický pobytový tábor s lektormi z USA - Račková 

dolina
•	 Letný denný anglický tábory pre žiakov a študentov 

miestnych škôl
•	 V januári 2018 sme organizovali aj zimný pobytový tábor

Rozvoj činnosti a pracovníkov
Dobrovoľníkom poskytujeme neformálnu supervíziu a 
prípravu.
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Pôsobí v obci Panické Dravce a okolí cez programy pre deti a 
mladých ľudí, špeciálne aj pre deti z detských domov. 

Spolupracujeme s  miestnym cirkevným zborom, detskými 
domovmi, obcou a školami.

Pravidelné aktivity

Teen klub - raz mesačne, v peknom počasí vonku, v horšom 
v priestoroch zboru (občerstvenie, zamyslenie, hry)

Tábory a akcie

•	 Anglický kemp pre približne 130 ľudí, okrem zábavnej 
výučby angličtiny sa venujú výtvarným činnostiam a 
športom. Do táborov zapájame aj deti zo znevýhodného 
prostredia detských domovov

•	 Deň detí
•	 Vianočný program pre deti z detských domovov

Rozvoj činnosti a pracovníkov
Prácu zabezpečuje menší tím oddaných dobrovoľníkov. 
Problémom ostáva malý počet dobrovoľníkov a odliv mladých 
ľudí a spolupracovníkov z obce za štúdiom a prácou do miest.

YMCA Panické Dravce
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Napĺňanie stratégie
Prioritu Relevantné programy sa nám v roku 2018 podarilo plniť prostredníctvom aktivít práce s mládežou v oblastiach:

Zdravý životný štýl a životné prostredie: Turistický krúžok, Aerobik, Futbalový klub mládeže, Cesta muža, športové kluby a 
tábory, Y-outdoor, Svetový deň zdravia, Bicyklový pobyt, splav Váhu

Mier, demokracia a aktívne občianstvo: komunitné centrá a účasť na programe Roots for reconciliation

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

Zamestnateľnosť mladých ľudí, napr.v spolupráci s ÚPSVaR - vytváranie miest pre dobrovoľnícku činnosť, chránenú dielňu, 
absolventkú prax. Všeobecne dobrovoľníctvom a aktívnym zapájaním sa do prípravy, vedenia a rozvoja aktivít sa mladí ľudia 
prirodzene učia zručnosti potrebné pre budúce zamestnanie alebo podnikanie.

Medzinárodné programy a mobilita: vysielanie a hosťovanie medzinárodných dobrovoľníkov v spolupráci s Erasmus+, 
mládežnícke výmeny, účasť na medzinárodných programoch

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

Iniciatívy, nové programy, vzdelávanie mladých ľudí:  akcie a podujatia pre vedúcich a dobrovoľníkov, vzdelávacie podujatia 
pre mládež - najmä jazykové denné a pobytové tábory, pravidelné vzdelávacie aktivity (Language Café) 

Dlhodobá udržateľnosť: pokračuje stabilizácia a rozvoj procesov v organizácii, vytvorili sa nové programy a realizovali sa 
medzinárodné stretnutia prípravy metodík, ktoré budú uplatnené v roku 2019

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, alebo e-mailová komunikácia) ale aj 
prostredníctvom iných podujatí.
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Finančná správa   Financial report

Hospodársky výsledok YMCA na Slovensku za rok 2018      Economic result

Náklady   Expenses EUR Výnosy   Revenue EUR

Spotreba materiálu 2 151,74 Tržby z predaja a služieb -

Cestovné 3 970,70 Prijaté dary 525,00

Náklady na reprezentáciu 168,60 Zákonné poplatky 473,15

Ostatné služby 43 157,97 Iné ostatné výnosy -

Mzdové náklady 40 135,00 Výnosy z nájmu majetku 96 000,00

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 13 241,56 Prijaté príspevky od organizačných zložiek -

Zákonné sociálne náklady 190,30 Prijaté príspevky od iných organizácií 4 598,68

Ostatné dane a poplatky 19 240,40 Prijaté členské príspevky 3 474,50

Úroky 5 181,38 Dotácie 242 854,10

Manká a škody 980,00

Iné ostatné náklady 3 014,76 SPOLU   Total 347 925,43

Odpisy dlhodobého majetku 108 842,83

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 55 263,67 Výsledok hospodárenia pred zdanením Loss -153,27

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 52 614,60 Daň z príjmov   Income tax -

SPOLU   Total 348 078,70 Výsledok hospodárenia po zdanení      Loss -153,27
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Súvaha YMCA na Slovensku 2018      Balance sheet

Aktíva    Assets EUR Pasíva    Liabilities EUR

Dlhodobý nehmotný majetok - Imanie a peňažné fondy 1 741 684,48

Dlhodobý hmotný majetok 5 507 834,28 Fondy tvorené zo zisku -

Dlhodobý finančný majetok - Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov - 403 070,43

Zásoby - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 153,27

Dlhodobé pohľadávky - Rezervy -

Krátkodobé pohľadávky 80 927,17 Dlhodobé záväzky 295,12

Finančné účty 53 124,91 Krátkodobé záväzky - 7 564,55

Časové rozlíšenie spolu 847,22 Bankové výpomoci a pôžičky 161 975,01

Časové rozlíšenie spolu 4 149 567,22

MAJETOK SPOLU    Total 5 642 733,58 VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU   Total 5 642 733,58

Poznámka: Účtovníctvo miestnych a špecializovaných združení YMCA je vedené osobitne.
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Annual report summary
Structure and governance
YMCA in Slovakia is umbrella organisation for 15 local or specialised YMCA associations (collective members) in Slovakia with 
around 950 individual members. Each collective member sends representative to General Assembly which has taken place 
in April 2018 in Kralova Lehota. New National Board members (6) and President have been elected for next 4 years. The Board 
cooperates closely with National office on organisation development.

Internal support and development
The main goal of the national office is to support local  YMCA associations  through programme development, education  and 
structures support, public presentation and distribution of funding from Ministry of education. National office has 3 full-time 
employees, including coordinator of European voluntary service.

In 2018 we have focused on development of complex education and supervision system for youth workers, volunteers, 
secretaries and other support roles in YMCAs based on research and on-site visits to their activities and members.

Our special attention is given to development of young leaders through Oudoor programmes, local and intenational 
volunteering, student job placements and job shadowing.

Projects and International cooperation
In 2018 we have started a new two year Erasmus+ project forcused on Exploring supervision in youth work together with YMCA 
in Czech republic (CZ), Mladez ulice (SK) and Trendum (CZ). In partnership with YMCA North Tyneside (UK) and Emfasis (GR) 
we have finished our common project by last Youth exchange organised in Slovakia. Through Erasmus+ programme European 
voluntary service we host 10 international volunteers in community centres and surrounding activities,  4 in Liptovsky Mikulas 
and 6 in Jelsava.

We have cooperated on preparation and organisation of YMCA Europe Staff conference in Litomysl, YMCA Europe Leadeship 
Academy III and had a representative in EAY Executive comittee.
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YMCA Building in Bratislava
After recently acquiring the YMCA building in Bratislava back to YMCA ownership we have started to plan new development 
and renewal according to Vision of building use adopted in 2017. The building has not been restored in past decades, only 
minor maintenance works have been done so far as the complex reconstruction will require significant budget. We have invited 
professionals and advisors from different areas to form an informal advisory and planning group for the building development 
design who work closely with YMCA representatives.

Activities of colective members (local YMCAs)
Local YMCAs vary in their size, structure and activities scope from complex community centres to small interest clubs or only 
programme focused associations. We have a decentralised structure giving each local association freedom and responsibility 
for own funding and activities. 

Examples of activities in 2018 are:
•	 regular clubs for children and young people (structured time like Ten-sing, crafts, sports etc.)
•	 open access clubs (unstructured time and safe spaces for children and young people)
•	 community centres (social work and advice, support groups, clubs, homework help, nursery and play time)
•	 events and special days (Childrens activity day, Christmas celebrations, campaigns and donation collections)
•	 camps and trips (Summer  / Winter theme camps, English camps, outdoor weekends, hockey camps, etc)
•	 special programmes: The Way of Man (programme for young boys in their way to adulthood), Outdoor Airsoft camps

Finances
YMCA in Slovakia is financed mainly by grants such as Erasmus+, youth work support grant by Ministry of Education, Science 
research and Sport of Slovak republic, tax donation scheme, private donations by individuals, YMCA in Czech republic and other 
partners and membership fees. The income from the building rent is curently mainly used to pay back loans for the court of 
justice process and to stabilise the building management and restoration.
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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, vedy, výskumu a športu SR 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

Sídlo

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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www.ymca.sk
www.youthworker.sk

YMCA
p r i e s to r  p re  ď a l š í  k ro k


