
LAD OS HJÆLPE MED AT SKABE
 ET RUM TIL NYE RELATIONER.

FUM Nesvady har arbejdet i 25 
år i en slovakisk-ungarsk by i det 
sydlige Slovakiet, Nesvady. Det 

er et anerkendt og respekteret kulturelt 
sted i centrum af byen. I mange år har 
KFUM været med til at opbygge rela-
tioner i samfundet og forme de unges 
liv. Der gennemføres mange forskellige 
aktiviteter i ”Drop-In-Centeret”. Til stor 
glæde for børn og unge fra alle sam-
fundsgrupper.
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Y’s Men Region Denmark
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FUM Nesvady opererer i egne lokaler i byens centrum. Huset har desværre 
ikke helt de faciliteter man kunne ønske sig specielt udendørs. Der man-
gler hegn, børnevenlige belægninger og udendørs udstyr til børn så som 

sandkasse, lysthus, klatrestativer, bænke, grønne områder, ja listen er lang. Også 
udstyr til uddannelses- og sportsaktiviteter kunne betyde at personalet kunne 
beskæftige og passe flere børn. 

Y‘s Men Club Liptovsky Mikulas har igennem tiden samarbejder meget med 
KFUM Nesvady. Det er også med udgangspunkt i dette samarbejde at der i 2021 
blev startet en ny Y’s Men’s Club i Nesvady.  Opbygning at relationer imellem  
udstødte grupper og resten af samfundet har hele tiden været ledetråden.  
Arbejdet har indtil videre båret frugt og de tidligere resultater har gjort at arbejdet  
fortsætter med disse nye initiativer. At lette de etniske spændinger i alle  
aldersgrupper giver en stor fordel for hele samfundet. 

                                                                                                     Tak for din støtte!
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Kontaktpersoner til projektet: 
Henrik Jeppesen, RSD
jeppe@dantechdk.com
Vejle Vadestedet Y‘s Men‘s Club

Alzbeta Maglodska, program secretary
betka@ymca-nesvady.sk
YMCA Nesvady, Slovakia
Slovakia

Dalibor Perasin, president 
dali@ymca.sk 
Y’s Men’s Club Liptovsky Mikulas
Slovakia



Keramik, kunst, sport, sprog og andre håndværksklubber forbereder unge på det praktiske 
liv, idet man i disse klubber udvikler de unges individuelle evner og færdigheder.

Daglige sommerlejre giver børn mulighed for at bruge tid og kræfter på en eksperimen-
terende måde. Det værdsættes meget både af børnene og deres hårdtarbejdende forældre. 
Mange familier er særligt udasatte.
 
Medborgerhuset „We Can Do More Together“ sikrer på systematisk måde, at der ge-
nnemføres arbejdsprojekter, hvor der skal samarbejdes imellem de forskellige grupper af 
børn, unge for at opgaven lykkes. Også børn fra romasamfundet er involveret. 
Alle ugens fem dage yder personalet professionel hjælp så projekterne gennemføres og sam-
tidigt sikrer at de forskellige grupper samarbejder optimalt. 

ESET-Klubben har været et sikkert gadealternativ for børn fra 13 år i 15 
år. Programaktiviteter forener unge af slovakisk og ungarsk nationalitet, 
og hjælper med at opbygge en følelse af sammenhold og forståelse. Fjerner 

sprogbarrierer. Klubben ledes af 10 unge frivillige, 30-40 teenagere mødes der 
hver uge.

M-klubben er beregnet til elever i 0.- 6. klasse. Frivillige henter eleverne fra sko-
len, bringe dem sikkert til klubben, hvor et uddannelsesprogram er forberedt til 
dem. Børnene er så glade for at komme at de ikke vil hjem igen.

Børn fra grundskolen (5., 6. og 7. klasse) kan bo i RS-klubben hver onsdag. To ti-
mers stort program er planlagt på forhånd. Spil, latter og livsvisdom kendetegner 
klubbens liv.
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