
Krok za krokom  
projekt oddelenia prevencie
   
Krok za krokom je spôsob ako sa 
malými krôčikmi dopracovať 
k veľkým veciam. Vďaka dobrému 
fungovaniu v klube, aktívnej 
na komunitách, prípravných
stretnutiach, tvorbe z
a kadečoho iného mohli deti
navštevujúce popoludňajší klub 
dôjsť až na výmenné pobyty 
s nemeckými deťmi, z ktorých 
jeden bol v Bratislave a
Štiavnici v októbri 2010 a
ostrove Sylt v máji 2011. Splnením ďalš
dostali na letný pobyt, do
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
A že to stálo za všetku tú námahu dokazujú aj krásne zážitky a 
spomienky, ktoré sme si priniesli. Krok za krokom je aj to, že sme 
postupne lepšie poznali jeden 
druhého aj seba samých, 
spoločne plnili stále 
náročnejšie úlohy a 
vedeli lepšie porozpráva
porozumieť si a podporiť sa, či 
sa spolu schuti zasmiať.
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Projekt Krok za krokom sa 
uskutočnil vďaka podpore 
z grantového programu Hodina 
deťom, ktorý zriadila a
Nadácia pre deti Slovenska, 
vďaka podpore Nadácie Orange 
a mesta Hamburg. Výmenné 
pobyty sa uskutočnili v
s organizáciou BAUI z
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