


Príhovor

Rok 2019 bol pre Mareenu časom testovania nových prístupov. Podarilo sa nám zvýšiť 

dosah našich aktivít a zlepšiť rozpoznateľnosť organizácie v širšej verejnosti.

 

Prvýkrát sme sa rozhodli pustiť do komunikačnej kampane, ktorej cieľom bolo zlepšiť 

porozumenie Slovákov voči cudzincom. Kampaň „Cudzincov mám plné zuby“, v rámci 

ktorej sme vydali aj gastromapu Bratislavy mapujúcu stánky, bistrá a reštaurácie, 

ktoré v meste prevádzkujú cudzinci, nám ukázala, aký dosah môže mať naša práca 

a aké množstvo ľudí, influencerov a spolupracovníkov dokáže osloviť kampaň, v ktorej 

vidia zmysel.

V oblasti vzdelávania v témach migrácie a integrácie sme vydali s podporou Minister-

stva spravodlivosti príručku „Stretnutím k porozumeniu“ a vytrénovali sme lektorský 

tím ľudí so zahraničným a miestnym pôvodom, ktorí tieto aktivity realizovali na 

školách. Komunitný program prilákal za posledný rok na svoje podujatia viac ako 

5 000 ľudí a Mareena festival sa pomaly stáva stálicou bratislavskej festivalovej 

sezóny.

Program vzdelávania a profesionálneho rozvoja získal za svoje poradenské služby 

pre cudzincov Národnú cenu pre kariérové poradenstvo a nadviazal spoluprácu  

s novovzniknutým centrom COMIN v Nitre, prvým centrom na Slovensku, ktoré je 

spoluzriadené samosprávou a poskytuje integračné služby pre cudzincov.

Angažovanosť dobrovoľníkov, ktorí sa venujú utečencom a utečenkám priniesla ovocie 

vo forme ocenení – nitrianske dobrovoľníčky získali ocenenie „Srdce na dlani“ pre 

dobrovoľníčku roka a cenu v esejistickej súťaži na tému utečenectva.

Za všetkými týmito novinkami a úspechmi je tím nadšených a zanietených ľudí - 

zamestnancov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov, ktorých cieľom je prispieť k tomu, 

aby bolo z našej krajiny otvorenejšie a chápavejšie miesto. Som vďačná nielen im, 

ale aj množstvu klientov, priateľov, partnerov, podporovateľov a fanúšikov, ktorí nás 

neustále motivujú pokračovať. Pevne verím, že nás spoločne čaká ešte dlhá cesta. 

Michaela Pobudová
riaditeľka



Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez 

ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. V Mareene veríme, že súdržnú 

a akceptujúcu spoločnosť budujeme všetci spoločne, preto sa snažíme: 

Poskytnúť príležitosti pre aktívne začlenenie sa 

cudzincov do slovenskej spoločnosti.

Podporiť miestnu komunitu Slovákov a cudzincov 

v nadväzovaní vzťahov.

Zvýšiť povedomie verejnosti o témach 

rozmanitosti, migrácie a integrácie.
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Asistujeme utečencom a cudzincom pri integrácii 

do slovenskej spoločnosti a zároveň sa snažíme 

diskutovať o témach migrácie a integrácie otvorene 

a realisticky. V roku 2019 sme pokračovali v realizácii 

mnohých aktivít, ktoré už boli rozbehnuté, dali sme 

však priestor aj novým programom a aktivitám, 

ktoré pomohli zviditeľniť Mareenu a dostať ju 

do povedomia širšej verejnosti. Naše aktivity 

sme realizovali v troch mestách na Slovensku –  

v Bratislave, Košiciach a Nitre – vďaka čomu sme 

mohli poskytnúť služby veľkej časti migrantov 

a utečencov žijúcich na Slovensku.

 

Prehĺbili sme spoluprácu so slovenskými a európsky-

mi neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú 

témam migrácie a integrácie cudzincov, čo nám 

umožňuje zdieľať poznatky a dobrú prax a hľadať 

riešenia aktuálnych výziev z lokálneho hľadiska.

V roku 2019 sme rozbehli 8 nových projektov 

financovaných lokálnymi a európskymi zdrojmi 

a úspešne sa nám podarilo zrealizovať crowdfun-

dingovú kampaň zameranú na podporu našich 

kľúčových aktivít. Projekty sú zamerané na podporu 

sociálnej inklúzie migrantov a menšín žijúcich na 

Slovensku prostredníctvom zlepšenia podmienok 

na vzdelávanie a profesionálny rozvoj, medzikul-

túrnych komunitných podujatí, šírenia povedomia 

medzi verejnosťou o témach migrácie a integrácie 

a posilňovania kompentencií členov komunity. 

Štyri projekty sú financované mechanizmom 

Erazmus+ a programom Právo, rovnosť a občianstvo 

Európskej únie. Zvyšné projekty sú financované 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, 

mestom Bratislava, Nórskymi fondami a Európskou 

študentskou úniou. 



Trendom v  roku 2019 bol stúpajúci záujem 

o dobrovoľnícky program a pomoc utečencom 

v ich procese integrácie. Dobrovoľníci poskytova-

li utečencom potrebnú podporu a venovali svoj 

čas a energiu rozvoju ich jazykových zručností, 

nadväzovaniu nov ých kontak tov,  pomoci  

s komunikáciou s úradmi, spoločným trávením 

voľného času, doučovaním detí a ďalšími individu-

álnymi potrebami.

Aj v roku 2019 sa dobrovoľnícky program rozrástol 

o komunitných dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne 

zapájali do prípravy a plánovania komunitných 

podujatí. Boli veľkou pomocou nielen počas 

komunitných podujatí, na ktorých sa venovali ich 

účastníkom, ale aj po ich skončení.

  

Dobrovoľnícke komunity Mareeny majú naďalej svoju 

stabilnú základňu v troch mestách na Slovensku – 

v Bratislave, Nitre a v Košiciach. Mareena poskytuje 

priestor na rozvoj pre dobrovoľníkov a podporuje ich 

v tom, čo ich baví. 

"Dobrovoľníctvo ma naučilo, že niekedy dostanete viac pomoci, ako dáte. Spolu a vďaka 

,mojej irackej rodine’ som sa naučila, že slovenskí úradníci môžu byť skutočne i milí, keď 

niečomu nerozumiete. Že pri rozhovore s človekom, ktorý vám nerozumie každé slovo, je  

i tak najpodstatnejší úsmev. Že máme veľmi veľa predpôn, že i pred ôsmou večer vám môže 

niekto zavolať, že navaril veľa jedla a donesie večeru i vám. Že máme tak zložito písané 

zákony a úradné dokumenty, že ich niekedy neviem preložiť ani ja. Že káva najlepšie chutí, 

keď sa pije vo dvojici pri dlhej debate o živote.“

Veľká vďaka patrí všetkým našim dobrovoľníčkam 

a dobrovoľníkom, ktorí nezištne venujú svoj voľný 

čas nielen utečencom, ale pomáhajú nám vytvárať 

z Mareeny príjemné miesto pre všetkých – cudzincov 

aj miestnych. Aj vďaka ich angažovanosti, iniciatí-

ve a pomoci získala Soňa Lavová, jedna z našich 

nitrianskych dobrovoľníčok, ocenenie Srdce na dlani.

Soňa pomáhala od roku 2017 dvom dievčatám 

z Iraku, ktoré sa spolu s rodinou usadili na Slovensku 

a vypĺňa im čas spoločnými zážitkami a aktivitami, 

cez ktoré môžu lepšie spoznávať nové prostredie. 

Pre nás je nenahraditeľnou časťou nitrianskej 

Mareeny a skvelým príkladom prínosu, ktorý vie mať 

jeden človek.

Ďalšia naša dobrovoľníčka, Ľubica Račeková, vyhrala 

súťaž „Spoločný domov” so svojou esejou o migrácii 

a utečencoch. 

Ľubica Račeková, dobrovoľníčka



zapojených dobrovoľníkov

BRATISLAVA

KOŠICE
NITRA

30
15 13

nových vytrénovaných dobrovoľníkov

dobrovoľníkov pokračujúcich z roku 2018

33
25



Program vzdelávania a profesionálneho rozvoja 

nadviazal na aktivity z predošlého roku a pokračoval 

v poskytovaní jazykových kurzov pre cudzincov 

a Slovákov, programu kariérového poradenstva 

a mentoringového programu zameraného na pomoc 

cudzincom pri ich kariérnom raste na Slovensku. 

V Bratislave sme realizovali kurzy konverzácie 

v slovenskom a anglickom jazyku, zorganizovali sme 

kurz arabského jazyka pre začiatočníkov vedeného 

lektormi so zahraničným pôvodom. V druhej polovici 

roka sme začali realizovať jazykové kurzy slovenčiny 

aj v Nitre v rámci projektu Komunitného centra pre 

pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN.

ABSOLVENTOV

119
HODÍN KURZOV   
A WORKSHOPOV

269
KRAJÍN, Z KTORÝCH 

POCHÁDZAJÚ ABSOLVENTI 
KURZOV

36
MENTORINGOVÝCH 

DVOJÍC

8

KURZY V BRATISLAVE

KURZY V NITRE

12 zrealizovaných kurzov
104 absolventov
249 hodín kurzov

1 zrealizovaný kurz
15 absolventov
20 hodín kurzu

Najväčším úspechom v roku 2019 v programe bolo 

získanie Národnej ceny za kariérové poradenstvo, 

kde porota ocenila nastavenie Programu kariérového 

poradenstva a jeho dostupnosť pre cudzincov žijúcich  

na Slovensku.V mentoringovom programe sa nám 

podarilo prepojiť 8 expertných dobrovoľníkov – 

mentorov – s cudzincami z krajín mimo EÚ, ktorých 

cieľom bolo naplniť svoje profesijné ciele. Výzvou 

mentoringového programu do ďalšieho roka ostáva 

hľadanie nových mentorov, ktorí majú skúsenosti 

v špecifických profesijných oblastiach.



Vytvoriť bezpečné a priateľské prostredie, v ktorom 

sa môžu cudzinci a domáci stretnúť a navzájom 

spoznať je cieľom komunitného programu. V roku 

2019 sa v komunitnom programe osvedčilo niekoľko 

obľúbených formátov, ktoré si našli svojich verných 

účastníkov. Ponuka komunitného programu bola 

postavená na nasledovných pravidelných formátoch: 

Okrem osvedčených komunitných aktivít sme 

organizovali filmové večery s témami migrácie 

a  integrácie, cestovateľské kiná s  lokálnymi 

sprievodcami pochádzajúcimi priamo z krajiny, ktorú 

prezentovali, diskusie zamerané na medzinábožen-

ský dialóg, športové aktivity, pikniky a podujatia 

oslavujúce sviatky rôznych krajín a náboženstiev.

Pre deti sme v lete pripravili trojdňový denný tábor 

s názvom „Spoločnou rečou“, kde si deti cudzincov 

mohli zlepšiť svoje komunikačné zručnosti 

neformálnym a zážitkovým spôsobom. Miestne deti 

mali príležitosť spoznať svojich rovesníkov z rôznych 

kútov sveta, spoznať ich kultúru, podobnosti aj 

odlišnosti.

Jazykové kaviarne,

na ktorých si mohli ľudia 

precvičiť svoje jazykové 

znalosti.

Víkendové brunche 
a kultúrne večery

venované rôznym kultúram 

a krajinám.

Komunitné večere 
Folkekokken,

ktoré vytvárajú neformálny 

priestor na rozhovory počas 

večere venovanej jednej 

svetovej kuchyni,

Na jeseň sme v priestoroch komunitného centra 

zorganizoval i druhý ročník mult ižánrového 

a multikultúrneho Mareena festivalu s podtitulom 

„svet na jednom mieste“. Jeho súčasťou boli 

sprievodné podujatia pre deti, hudobné koncerty, 

umelecké vystúpenia, diskusia na tému migrácia 

a globálne otepľovanie, prezentácia rôznych kultúr, 

jazykov a svetových kuchýň.

 

Komunitné aktivity Mareeny prebiehali aj v Nitre 

a Košiciach. V Nitre sme objavili novú komunitu ľudí, 

ktorí prejavilli záujem spoznávať iné kultúry, jazyky 

a aj tu si našli naše gastro podujatia (Folkekokken 

a pop-up obedy) svojich priaznivcov. 

Foto: Michal Líner pre festival [fjúžn]



Foto: Michal Babinčák

komunitných podujatí

návštevníkov

komunitných dobrovoľníkov

komunitných aktivít a  
3 väčšie podujatia v Bratislave

komunitných aktivít v Nitre

komunitných aktivít v Košiciach

91
5500+

22
62
17
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Program šírenia povedomia sa snaží otvorene 

a  real isticky diskutovať o  témach migrácie 

a integrácie a jej výzvach s verejnosťou, študentmi 

a zamestnancami firiem. Veríme, že takýmto 

spôsobom možno najlepšie dosiahnuť vzájomné 

porozumenie.

V programe využívame viacero interaktívnych 

formátov a aktivít, ktoré ľuďom autenticky priblížia 

príbehy cudzincov žijúcich na Slovensku. V roku 2019 

sme pokračovali vo výskume o postojovej orientácii 

študentov vysokých škôl voči témam spojeným 

s migráciou, ktorý sme realizovali v spoluprá-

ci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK. 

Výsledky výskumu budú zverejnené v roku 2020.

VYTRÉNOVA-
NÝCH ŽIVÝCH KNÍH 
A LEKTOROV

16

PODUJATÍ 
NA ŠÍRENIE 
POVEDOMIA

27

ÚČASTNÍKOV AKTIVÍT 
A PODUJATÍ

780+

VÝSKUM

1

Vytvorili sme metodickú príručku pre stredné 

a  vysoké školy s  aktivitami zameranými na 

témy migrácie, integrácie, hate speech, identity 

a medzikultúrneho dialógu. Zrealizovali sme 

niekoľko simulácií s názvom „Útek do Peacestanu“, 

počas ktorých si účastníci môžu vyskúšať čomu 

sú utečenci vystavení, keď opúšťajú svoje domovy, 

zorganizovali sme diskusie s premietaním filmu na 

tému migrácie, vyškolili sme živé knihy a lektorov, 

ktorí môžu realizovať aktivity na šírenie povedomia 

o migrácii, usporiadali sme umelecké výstavy 

a stand-up vystúpenie na tému migrácia a integrácia 

na Slovensku.

Naše aktivity sme realizovali na viacerých vysokých 

a stredných školách, v našom komunitnom centre, 

ale aj počas Dní diverzity v ING. 



V roku 2019 sme sa rozhodli vytvoriť informač-

nú kampaň, prostredníctvom ktorej by sme 

mohli prispieť k lepšiemu porozumeniu migrácie 

a k otvorenejšiemu postoju k rozmanitosti širokej 

verejnosti. Nosná téma mala byť spájajúca, a to nás 

priviedlo k téme jedla.

Kampaň Cudzincov mám plné zuby sme zahájili 

20. júna na Medzinárodný deň utečencov a vďaka 

provokačnému názvu vzbudila pozornosť aj mimo 

našej komunity. Mareena sa vďaka kampani dostala 

do povedomia verejnosti cez rôzne médiá (noviny, 

časopisy, rozhlas a televízia) aj prezentáciou na 

veľkých podujatiach (festivaly Pohoda a Atmosféra, 

Dobrý trh, Divadelná Nitra).

Vďaka kampani sa o Mareene dozvedelo oveľa 

viac ľudí, ktorí začali navštevovať naše komunitné 

podujatia a výrazne zvýšili účasť na nich. Za úspech 

kampane a zviditeľnenie Mareeny vďačíme ľuďom,

ktorí nám s kampaňou pomohli.

Spolupracovali sme s jednými z najlepších fotografov 

– Matúš Bence, video producentov – Viktor Cicko, 

ilustrátorov – Michal Šumichrast, Jozef Gľaba, Adela 

Režná a influencerov – Čoje.

V druhej polovici roka sme začali pripravovať 

gastromapu cudzineckých prevádzok v Bratislave. 

Chceli sme poukázať na to, že rovnako ako je pre 

nás samozrejmé vychutnať si rôzne svetové kuchyne 

v našom meste, tak by to malo byť aj s prítomnos-

ťou samotných cudzincov, ktorí sú častokrát pre 

našu spoločnosť obohatením. Gastromapu sme 

predstavili na pop-up obede, ktorá bola fundraisin-

govým podujatím, kde sa podávalo medzinárod-

né menu vytvorené troma kuchármi z Afriky, Indie 

a Iránu.

Mapa sa stala ústredným motívom aj našej vianočnej 

kampane Gastromapou k porozumeniu na Startlabe. 

Počas jej trvania sme vyzbierali takmer 4 000 eur na 

podporu našich aktivít.



CELKOVÝ 
REACH KAMPANE100000+
INFLUENCEROV 
ZAPOJENÝCH DO KAMPANE17
CROWDFUNDINGOVÁ KAMPAŇ1
PREDANÝCH MÁP 300

Napísali / povedali o nás:

Refresher.sk | | | |Aktuality.sk Forbes.sk Bratislava.dnes.24 Radio_FM

Foto: Matúš Bence

https://refresher.sk/77956-Nevies-kde-v-Bratislave-najdes-skvelu-indicku-ci-africku-kuchynu-Foodbloger-Coje-krstil-gastromapu-Bratislavy
https://www.aktuality.sk/clanok/747470/nova-gastromapa-hlavneho-mesta-chce-ludi-viest-k-porozumeniu/
https://www.forbes.sk/gastromapa-coje-bratislava-medzinarodna-kuchyna/
https://bratislava.dnes24.sk/gastromapa-bratislavy-indicka-africka-kuchyna-347998
https://fm.rtvs.sk/rubriky/z-vysielania_fm/198879/cudzincov-mame-plne-zuby-aj-v-rane-na-efemku


Adresa:
Komunitné centrum Mareena
Lazaretská 32 
811 09 Bratislava 

Sídlo občianskeho združenia: 
Mareena 
Kulíškova 19 
821 08 Bratislava 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady 180 050 €

Komunitný program 53 962  €

Program dobrovoľníctva 33 551  €

Program šírenia povedomia 32 310  €

Programy vzdelávania a profesionálneho rozvoja 27 658  €

Expertná, výskumná a poradenská činnosť 17 181  €

Asistencia cudzincom 9 789  €

Vydavateľská činnosť 5 598  €

  

 

 

Výnosy

Súkromné zdroje

198 193 €

Právnické osoby 164 067  €

172 545  €

Verejné zdroje 15 645   €

Vlastná činnosť 9642   €

Ostatné 361   €

Fyzické osoby 8049  €

Verejná zbierka 428  €

Zdroje štátneho rozpočtu SR 9756  €

Zdroje samospráv SR 3000  €

Zdroje Európskej Únie 2889  €

 

 



Michaela Pobudová
predsedníčka združenia a riaditeľka

 

Renáta Mitašová, Petra Mišáková
manažérky dobrovoľníckeho programu

 

Katarína Levčíková
manažérka programu vzdelávania 

a profesionálneho rozvoja
 

Monika Gašparová, Zuzana Hallová
manažérky komunitného programu

 

Klára Tihláriková
komunitná organizátorka, office manažérka 

a koordinátorka komunikácie
 

Petra Jankovská
koordinátorka programu šírenia povedomia

 

Andrea Kutlíková
koordinátorka kampane a dobrovoľníkov v Bratislave

 

Naďa Hrušovská
projektová asistentka

 

Mária Vokál, Jana Alborno
koordinátorky dobrovoľníkov v Košiciach 

 

Lucia Komorníková
koordinátorka dobrovoľníkov v Košiciach

 
 

Miriama Bošeľová
koordinátorka aktivít v Nitre



@mareena.sk

@mareena.sk

www.mareena.sk

info@mareena.sk

https://www.facebook.com/mareena.sk/
https://www.instagram.com/mareena.sk/
http://www.mareena.sk

