Nízkoprahové zařízení dětí
a mládeže Oáza

Výroční zpráva 2011

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza
Zřizovatel: Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s.
Zahájení činnosti: 1. srpna 2001
Cílová skupina: děti a mladiství ve věku od 6 do 21 let
Místo realizace sociální služby:
Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s.
Mírová 1434, 735 06 Karviná - Nové Město

Provozní doba
mladší děti ve věku 6 – 11 let Út, Čt 13.00 –16.00 St, Pá 12.00 – 14.30
starší děti a mládež 12 – 21 let Út, Čt 16.00 –19.00 St, Pá 14.30 – 17.00
Celodenní prázdninový provoz ÚT,Pá 10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA vzniko dne 1. srpna 2001 jako
středisko volného času dětí a mládeže ve spolupráci Akademie J.A.Komenského
Karviná, o.s. s Magistrátem města Karviná. Od roku 2007 je registrovanou
sociální službou poskytující služby sociální prevence dětem a mládeži ve vyloučené
lokalitě města Karviná - Nové Město a přispívá ke zlepšení kvality jejich života.
Naplňuje potřeby a zájmy svých uživatelů, zvyšuje jejich společenskou
a vědomostní úroveň, umožňuje smysluplné trávení volného času, čímž snižuje
riziko vzniku sociálně patologických jevů. V letech 2009 – 2011 se zařízení zapojilo
do projektu: „Podpora rozvoje služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“.
NZDM OÁZA je členem skupiny Nízkoprahových zařízení dětí a mládeže
v Moravskoslezském kraji

Poslání
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA nabízí dětem a mládeži bezpečný
prostor pro smysluplné trávení volného času a řešení problémů jako alternativu
pobývání na ulici

Cílová skupina
Uživatelé jsou děti a mládež ve věku od 6 do 21 let, žijící v okolí NZDM OÁZA,
především v lokalitě Karviná – Nové Město, které nemají možnost a místo, kde by
efektivně trávily svůj volný čas
- jsou ve vyšší míře ze sociálně a/nebo ekonomicky znevýhodněných rodin
- převážně se jedná o děti a mládež romského etnika
- se mohou nacházet v obtížné životní situaci, případně v konfliktu se sociálním
okolím a společenskými normami
- mají specifické nároky na trávení volného času

Principy
Nízkoprahovost - pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.
Uživatelé mohou přijít a odejít v rámci otevírací doby (s ohledem na rozdělení dle
věku) podle svého uvážení.
Uživatelé mohou využívat služeb anonymně
Služby jsou poskytovány bezplatně
Dobrovolnost - uživatelé se sami rozhodují, zda se zapojí do připravených činností
Rovnost - nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro seberealizaci uživatelů, mohou
se podílet na činnosti zařízení a ovlivňovat ji bez ohledu na etnické, názorové či
náboženské odlišnosti
Individuální přístup ke každému uživateli

Cíle
-

-

Pomoc uživateli naučit se smysluplně trávit volný čas - zájmové kluby, kroužky,
sportovní , taneční činnosti, počítačové kroužky…
Pomoc uživateli poradit si v obtížných situacích - gamblerství, drogy, šikana,
násilí, záškoláctví, sexuální oblast, rodinné problémy
Pomoc uživateli s řešením problémů ve škole - psaní domácích úkolů, šikana,
příprava na vyučování
Pomoc uživateli s řešením problémů souvisejících se zaměstnáním – poradenství,
psaní životopisu, žádost o zaměstnání, orientace na internetových stránkách
zaměstnavatelů a agentůr práce
Pomoc uživateli při zvládání komunikace s vrstevníky, rodinou a okolím přijímáním společenského chování, příprava do života, komunikace, partnerství

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- rozvíjení společenského chování (základy etiky)
- upevňování schopností a dovedností (práce s PC, výtvarné práce, hudební
a taneční aktivity, kulturní a sportovní aktivity, společenské hry, volnočasové
aktivity, přednášky)
- aktivity spojené se školou (doučování, příprava referátu, psaní domácích
úkolů, opakování látky formou hry)
- skupinové diskuse, přednášková činnost, promítání filmů, tematické
workshopy apod.
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském prostředí
(etnická, národnostní menšina, zásady dobrého chování)
- podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny vrstevníků (přátelství,
kamarádství)
- podpora pozitivní komunikace a začlenění do společnosti (společenské chování,
rodina, soužití)
sociálně terapeutické činnosti
- kontaktní práce (navazování kontaktu s uživateli formou rozhovoru),
- situační intervence
- (pomoc uživateli v obtížné životní situaci)
- základní poradenství
- (pomoc uživateli předáním informací, rad a případného řešení aktuálního
problému)
- situační intervence (řešení aktuálních problémů formou rozhovoru)
- pomoc v krizi (uklidnění, vyslechnutí, předání kontaktů, případný doprovod)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
- pomoc se zprostředkováním kontaktů (poradenství - poskytnutí kontaktů na
lékaře, psychologa, soud, policii, školy…)
- práce s blízkými osobami (se souhlasem uživatele - kontakt s rodiči,
vysvětlení těžké situace, snaha o řešení problémů)
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovodné podle individuálních
potřeb uživatelů, předání kontaktů)

Organizační struktura:

Členská základna

Rada Akademie
J.A.Komenského
Karviná, o.s.
Ředitel
statutární zástupce
organizace

Celoživotní vzdělávání

Administrátor

Ekonomické, personální
a mzdová agenda

Externí pracovníci
odborní lektoři

Sociální služby

Vedoucí NZDM OÁZA

Pracovníci v sociálních
službách

Praktikanti a dobrovolníci

Správa a úklid budovy

Personální obsazení v roce 2011
Ředitelka organizace:
Admin. a projektové činnosti:
Vedoucí zařízení :
Kontaktní pracovník:
Účetní:
Odborná pomoc zvenčí
Pedagog volného času:
odd. SPOD MM Karviná:
Romský poradce:

Mgr. Piskořová Irena
PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D.
Bc. Hanzlová Jaroslava
Lukša Milan
Bušová Pavla
Mgr. Jana Molková
Mgr.Kamila Pospíšková
Mgr. Mišík Petr
Bc. Chytrová Renáta
Parčiová Ludmila
Szurmanová Jarmila

NZDM OÁZA je členem pracovní skupiny NZDM v rámci
Moravskoslezského kraje, pravidelně se účastní setkání s kolegy jiných zařízení,
navazuje kontakty a úzce s nimi spolupracuje.
Od roku 2009 do 31.12.2011 bylo zařízení zapojeno do Individuálního
projektu “Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji.“
Úzká spolupráce je dlouhodobě navázána s Magistrátem Města Karviná Odborem sociálních, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, romským poradcem
a terénními pracovníky. Mezi další spolupracující subjekty je zařazeno Romské
kulturní a společenské centrum, protidrogová poradna K-centrum Karviná, Městská
policie Karviná v oblasti prevence kriminality a základní školy ve městě Karviná.
Pracovníci zařízení mají možnost se pravidelně účastnit odborné pomoci supervize, která je prováděná nezávislým kvalifikovaným odborníkem. Hlavním
cílem je prostřednictvím pracovního kolektivu a dobroníka vyřešit nedostatky
v komunikaci, spolupráci v týmu, probrat nové možnosti týkající se rozšiřování
a zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.

Statistika za rok 2011
Počet provozních dnů v roce 2011
Denní průměr počtu uživatelů
Počet aktivních uživatelů celkem
Počet uživatelů NZDM OÁZA od 6 do 17 let
Počet uživatelů NZDM OÁZA nad 18 let
INTERVENCE – poskytnuto celkem
DOUČOVÁNÍ – využilo celkem

245 dnů
23 osob
232 osob
210 osob
22 osob
502 interv.
74 osob

Projekty NZDM Oáza v roce 2011
-

závislosti, vztahy, partnerství)
návštěva ZOO Lešná
vycházky za poznámím města Karviné
úklidové akce okolí NZDM OÁZA
zapojení do soutěže ve sběru víček z PET lahví)
tématické odpoledne – zaměřeno na významné dny a svátky v roce

V rámci projektu „Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v NZDM
OÁZA“, který je spolufinancován z rozpočtu Statutárního města Karviná
a navazoval na předchozí realizované projekty v oblasti enviromentální výchovy.
V rámci projektu probíhaly následující tématické bloky:
- brigády zaměřeny na úklid a zvelebení prostor v okolí střediska
- výtvarné činnosti – kde proběhla výtvarná soutěž „Svět očima…“
- besedy (Povídání o pravěku)
vycházky do přírody a výlety Projekt s názvem „Nízkoprahové zařízení dětí
a mládeže OÁZA“ spolufinancovaný z rozpočtu Statutárního města Karviná
(v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality), dále byl tento projekt podpořen
Nadaci OKD a díky získaným finančním prostředkům, podpořil práci s cílovou
skupinou, umožnil rozšířit poskytované sociální služby a pomohl vytvářet takové
podmínky, aby jim byl umožněn všestranný rozvoj dovedností, schopností, potřeb
a zájmů. Projekt navazuje na realizaci sociální prevence, která umožní dětem
a mládeži využívat služby a aktivity NZDM OÁZA. Během projektu byly
organizovány různé aktivity zejména:
- besedy - téma reagující na potřeby uživatelů (Hygiena, sexualita,
Projekt „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence
kriminality pro rok 2011“, který byl spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, plnil zejména informativní funkci, kde se děti a mládež
dověděli o nebezpečí a případných následcích plynoucích z páchané trestné činnosti,
šikany, násilí, zadlužování a počítačové kriminality. Předmětem projektu byly
přednášky, besedy, zážitkové a informační aktivity, které souvisely s vyhlášenými
tématy. Preventivní akce byly uskutečňovány v době školního volna. Projektu se
účastnilo celkem 131 osob a největší zájem byl o besedy Návykové látky a Láska
a bezpečný sex.

Realizované besedy v NZDM:
Datum
9.3.2011

10.3.2011
24.3.2011
11.4.2011
26.4.2011

17.5.2011

12.5.2011
26.5.2011

25.5.2011
10.6.2011

27.7.2011

Název
Hygiena, péče o tělo

Stručný obsah

Seznámení účastníků besedy
s hygienickými návyky, mezi které patří
mj. hygiena těla, mytí rukou, hygiena při
mezi personální komunikaci, dýchání,
péče o ústní hygienu, hygiena oblékání,
hygiena při jídle a pití
Problémová komunikace základy asertivního a empatického
chování ke spoluobčanům. Informace o
zvládání hněvu a agresivního chování.
Právní způsobilost
Upozornění účastníků na trestné činy,
které mohou děti a mládež páchat nebo se
stát svědky. Upozornění jak se těmto
činům vyhnout a jak zvládat krizovou
situaci.
Rodina
Beseda na téma rodiny a vztahů v rodině.
Poukázali jsme na důležitost rodinných
vztahů, označení členů rodiny, etický
kodex a jak se chovat při soužití v rodině.
Násilí – šikana
Hlavním tématem byly násilné trestné
činy, šikana ve škole, na ulici. Děti
a mládež byly upozorněny na to, co dělat,
když se stanou obětí či svědky trestného
činu nebo šikany
Stop drogám
Beseda na téma návykových látek
a následcích požívání těchto látek.
Listina základních práv
Účastníci byli seznámení s právy
a svobod
a povinnosti obsaženými v listině
základních práv a svobod. Dověděli se,
jaké mají práva a povinnosti, které jim
nařizuje a zaručuje zákon.
Bezpečné prázdniny
Účastníci této letní akce, která se konala
ve venkovních i vnitřních prostorách
zařízení se dozvěděli o funkci policie, jak
se chovat v případě, že se stanou svědky
trestného činu. Proběhl rozhovor
s policisty Městské policie Karviná
a Policie ČR. Děti a mládež si mohli
z blízka prohlédnout policejní vůz
a záchranný člun. Zároveň si mohli
vyzkoušet poskytnutí první pomoci ve
spolupráci s ČČK.

19.9.2011

Láska a bezpečný sex

21.9.2011

Závislosti – drogy

22.9.2011

Žijeme spolu

29.9.2011

Počítačová kriminalita

13.10.2011

Život bez drog
a kriminality
Finanční trestné činy

25.10.2011

Celá beseda měla informační formu
s důrazem na prevenci, důležitost
používání antikoncepce, varování před
předčasným zahájením intimního života
mládeže s ohledem na fyzickou
a psychickou nezralost
Beseda na téma návykových látek
a následcích jejich užívání
Beseda a diskuse o porušování
národnostní a etnické svobody. Seznámení
účastníků projektu s termínem hanobení
rasy a národa.
Upozornění na nebezpečí počítačové
kriminality, jaké trestné činy jsou páchány
pomocí PC. Upozornili jsme na to, koho
mohou požádat o pomoc v případě, že se
s takovým trestným činem setkají
Beseda na téma návykových látek
a následcích jejich užívání
Tato beseda byla zaměřená na trestné činy
z finanční oblasti. Nebezpečí zadlužení
a exekuce, lichva, sestavení rodinného
rozpočtu

Další akce:
Datum
únor 2011
14.3.2011
16.3.2011
21.4.2011
5.5.2011
26.5.2011
23.6.2011
2.6.2011
1.8.2011
19.-25.9.2011
11.10.2011
1.11.2011
15.12.2011

Název
Výtvarná soutěž ROMEA
Sportovní odpoledne
Karneval
Příprava na Velikonoce
Mezinárodní setkání – hosté z Turecka (Konya)
a Španělska (Almería)
Májový turnaj ve vybíjené
Účast na veletrhu sociálních služeb
Ve spolupráce se SMK se v Romském centru
konal Den dětí
Oslavy 10 let NZDM OÁZA
„Týden prevence NZDM OÁZA“
„Šiškové hrátky“ – tvorba z přírodních materiálů
Haelloween
Zimní úklid zahrady

Našim velkým úspěchem je získání ocenění pro uživatelku NZDM OÁZA, která
ve fotografické soutěži "Život kolem nás" 10.11.2011
„Buď sám sebou nebo dopřej stejné právo druhým.“
To je motto 1. ročníku výstavy fotografií dětí a mládeže „Život kolem nás“, jejíž
vernisáž a vyhodnocení proběhlo 28. listopadu 2011 v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky. Záštitu nad soutěží převzala místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kateřina Klasnová. Z téměř tří set padesáti
fotografií porota nakonec vybrala čtyřicet čtyři prácí. Ty nejšikovnější děti převzaly
ceny z rukou ředitele Odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana, ředitele NIDM
Jiřího Veverky a patronů soutěže – pětinásobné mistryně světa v Crazy golfu Olivie
Prokopové, paralympionika a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka a herečky a
moderátorky Táni Fischerové. Ocenění se dočkali také pedagogové, kteří své
svěřence v práci vedli.
Naše uživatelka získala 3.místo v celostátní soutěži
Gratulujeme!

Vítězná fotografie:

FOTODOKUMENTACE

Finanční zdroje
V roce 2011 činily celkové náklady Nízkoprahového zařízení dětí a mládeže
OÁZA 1.103.180,- Kč. Náklady na provoz zařízení byly financovány vícezdrojově
– poskytnutými finančními příspěvky, dotacemi a granty:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Statutární město Karviná
prevence kriminality
sociální služby
životní prostředí
Nadace OKD Ostrava
Individuální projekt - Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj – prevence kriminality
Děkujeme za finanční prostředky, které umožnily každodenní práci s klienty

Přehled zdrojů financování NZDM OÁZA v roce 2011

Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR
Individuální projekt
47 000 Kč
100 000 Kč

SMK - sociální sluby

36 000 Kč

15 000 Kč

418 000 Kč

SMK - prevence kriminality

15 000 Kč
160 000 Kč
312 180 Kč

SMK - enviromentální výchova
a vzdělávání
Nadace OKD
MSK - prevence kriminality
Úřad práce

Činnost, provoz a aktivity zařízení v roce 2011 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Statutární město Karviná

Děkujeme všem partnerům, spolupracujícím subjektům, odborným lektorům
a praktikantům, kteří nám v roce 2011 projevili svou přízeň a podporu

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza
Zřizovatel:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
Internet:
IČO:
č. registrace

Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s.
Mgr. Irena Piskořová
Bc.Jaroslava Hanzlová
Mírová 1434
735 06 Karviná – Nové Město
596 324 911, 596 315 304, 731310 286
oaza@proskolime.cz
www.oaza.proskolime.cz
62331485
7799721

