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NNíízzkkoopprraahhoovvéé  zzaařříízzeenníí  dděěttíí  

aa  mmllááddeežžee  OOÁÁZZAA  

KKaarrvviinnáá  



 

Úvodní slovo, 

 

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 a bilancujeme tak další rok 

činnosti našeho zařízení služeb sociální prevence, které vzniklo v roce 2001. 

Výroční zpráva má vypovídat o tom, jaký ten rok vlastně byl, co jsme prožili  

a co se nám povedlo a naopak. Pro ty, kteří nedojdou až na poslední stránky, se 

pokusím o krátké shrnutí činnosti, která je určena dětem a mládeži ve věku 6-26 

let, pocházejících zejména z lokality Karviná – Nové Město, která se řadí mezi 

sociálně vyloučené. Klientům poskytované činnosti směřují zejména 

k nápomoci a zlepšení situace nejen ve vztahu s vrstevníky, ale i v oblasti 

osobního rozvoje, vzdělávání a možnosti pracovního uplatnění. 

 

Denně klientům i zájemcům o službu nabízíme bezpečný a chráněný 

prostor splňující pravidla nízkoprahovosti a naším cílem je usilovat o jejich 

sociální začlenění, změnu životních postojů, rozvoj osobnosti, podporu  

a možnost smysluplného využití volného času. V průběhu roku jsme se 

začlenili do individuálního projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence 

v Moravskoslezském kraji“, který je realizován i v letošním roce a rozšířili jsme 

pracovní tým o 2 nové členy. V důsledku zvýšeného počtu klientů, kteří se 

přistěhovali na ubytovnu do naší lokality, jsme rozšířili provozní dobu zařízení  

a zvýšili věkovou hranici cílové skupiny.  Aktivně se podílíme na komunitním 

plánu města ve skupině Děti, mládež, rodina a vzájemně si předáváme 

zkušenosti s kolegy z obdobných zařízení v rámci pracovní skupiny NZDM 

MSK. Velmi dobrou spolupráci máme s Magistrátem města Karviné a asistenty 

prevence kriminality.  

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při 

poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti 

osobně, materiálně a finančně pomáhají. 

 PhDr. Irena Piskořová, ředitelka 



 



NNÍÍZZKKOOPPRRAAHHOOVVÉÉ  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  DDĚĚTTÍÍ  AA  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  OOÁÁZZAA  

 
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA (NZDM OÁZA) bylo 

zřízeno 1. srpna 2001 jako středisko volného času dětí a mládeže ve spolupráci 

Akademie J. A. Komenského Karviná a Magistrátu města Karviná. Od roku 

2007 je registrovanou sociální službou poskytující služby sociální prevence 

dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ve vyloučené lokalitě Karviná - Nové 

Město a to v souladu s § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

znění platných předpisů. NZDM OÁZA se nachází v budově Akademie J. A. 

Komenského Karviná na ulici Mírová 1434, 735 06 Karviná. NZDM OÁZA se 

veškerými realizovanými aktivitami a poskytovanými službami snaží 

o eliminaci rizika sociální exkluze a efektivní prevenci společensky nežádoucích 

a společensky nebezpečných jevů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klienti našeho zařízení: 

 pocházejí z vícečetných, neúplných, sociálně slabých, na sociálních 

dávkách závislých rodin, které jim neposkytují dostačující podnětné 

prostředí, které by rozvíjelo jejich individualitu a osobnost, 
 každodenně jsou ohroženi řadou sociálně patologických jevů, které 

narušují a ohrožují kvalitu jejich života, 
 jsou především romského etnika, 
 často se setkávají s obtížnými životními situacemi, dostávají se 

do konfliktu se svým sociálním prostředím a společenskými normami. 



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“ 

 

Cíle  

 pomoci klientovi naučit se smysluplně trávit volný čas,  

 pomoci klientovi poradit si v obtížných situacích,  

 pomoci klientovi s řešením problémů ve škole,  

 pomoci klientovi s řešením problémů souvisejících se zaměstnáním,  

 pomoci klientovi při zvládání komunikace s vrstevníky, rodinou 

a společenským okolím 

 

Cílová skupina 

 Ambulantní služby sociální prevence NZDM OÁZA mohou využívat děti 

a mládež ve věku od 6 do 26 let v rámci provozní doby určené věkové 

kategorie. Většina našich klientů pochází z vyloučené lokality Karviná – 

Nově Město 

 

Bližší specifikace cílové skupiny 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
 osoby, které mají problémy ve škole, 
 oběti domácího násilí, 
 osoby ohrožené závislostí (automaty, drogy, …), 
 osoby, které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky 

znevýhodněných rodin, 
 osoby, které neumějí smysluplně trávit volný čas 

 

Služba není určena 

 osobám s těžkým zdravotním postižením (tělesným, mentálním 

a smyslovým postižením), 

 osobám pod vlivem alkoholu a drog, 

 osobám s viditelnými známkami onemocnění (chřipka, vyrážka) 

 

 



Principy  

 Nízkoprahovost - pravidelná docházka do zařízení není podmínkou 

užívání služby. Klienti mohou přijít a odejít v rámci otevírací doby 

(s ohledem na rozdělení dle věku), dle svého uvážení  

 Klienti využívají služeb anonymně 

 Bezplatnost – za poskytované služby nejsou vybírány poplatky 

 Dobrovolnost - klienti se sami rozhodují, zda se zapojí do připravených 

činností 

 Rovnost - nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro seberealizaci klientů, 

mohou se podílet na činnosti zařízení a ovlivňovat ji bez ohledu 

na etnické, názorové či náboženské odlišnosti 

 Individuální přístup ke každému klientovi 

 

Provozní doba   
 

Provozní doba platná od 1. 1 do 31. 10.2013 

 

Provozní doba 

v běžný den 

Věk 

6 - 11 let 12 - 26 let 

Po zavřeno zavřeno 

Út, čt 13:00 - 16:00 16:00 - 19:00 

St, pá 12:00 - 14:30 14:30 - 17:00 

 

Prázdninové dny (celodenní provoz) 

  6 - 26 let 

Út - pá 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 

 

Provozní doba platná od 1. 11. 2013 

 

Provozní doba 

v běžný den 
Věk 

 
6 - 11 let 12 - 26 let 

Po, st, pá 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 

Út, čt 12:00 - 14:00 14:30 - 19:00 

 

Prázdninové dny (celodenní provoz) 

  6 - 26 let 

Po - pá 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 

 

 



NZDM OÁZA poskytuje tyto sociální služby: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- rozvíjení společenského chování  

- upevňování schopností a dovedností  

- aktivity spojené se školou  

- skupinové debaty, přednášková činnost, promítání tematických filmů, 

tematické workshopy apod. 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském 

prostředí 

- podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny vrstevníků  

- podpora pozitivní komunikace a začlenění do společnosti  

c) sociálně terapeutické činnosti 

- poskytování kontaktní práce  

- poskytování situačních intervencí  

- poskytování základního poradenství  

- pomoc v krizi 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

- pomoc se zprostředkováním kontaktů 

- práce s blízkými osobami 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 

Veškeré uvedené činnosti nám umožňují poskytovat efektivní a kvalitní sociální 

služby, jejichž prostřednictvím můžeme realizovat naše poslání a dosahovat 

stanovených cílů. 
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VVeeddoouuccíí  NNZZDDMM  OOÁÁZZAA  

PPrraaccoovvnnííccii  vv  ssoocciiáállnníícchh  

sslluužžbbáácchh  

PPrraakkttiikkaannttii  aa  ooddbboorrnníí  

ssppoolluupprraaccoovvnnííccii  

  

SSpprráávvaa  aa  úúkklliidd  bbuuddoovvyy  

OOdddděělleenníí  vvzzdděělláávváánníí  

EEkkoonnoommiicckkáá,,  ppeerrssoonnáállnníí  

aa  mmzzddoovváá  aaggeennddaa  

EExxtteerrnníí  pprraaccoovvnnííccii  

//ooddbboorrnníí  lleekkttoořřii  

SSoocciiáállnníí  pprraaccoovvnnííccii  

NZDM OÁZA je členem: 
 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

 

 

 Pracovní skupiny nízkoprahových služeb pro děti a mládež 

Moravskoslezského kraje 

 

 

 Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 

Karviná 

 

 

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V roce 2013 se nám podařilo 
 

Byli přijati dva noví zaměstnanci, kteří přispívají k udržení a zvýšení 

kvality poskytovaných služeb. Po celý rok jsme svědomitě plnili stanovené cíle 

a poslání NZDM OÁZA, přičemž jsme striktně dbali na dodržování platných 

právních předpisů, standardů kvality, vnitřních metodik a etického kodexu tak, 

abychom sociální služby poskytovali co nejefektivněji s ohledem na věk klientů 

a jejich individuální potřeby. Získali jsme finanční prostředky z několika 

vyhlášených dotačních programů a grantů, které přispěly k zajištění chodu  

a realizaci preventivních, vzdělávacích, osvětových a volnočasových aktivit. 

V průběhu roku jsme s klienty řešili mnoho situací, strastí i radostí, vždy byla 

snahou pozitivní motivace, pomoc při řešení obtížných životních situací  

a zmírnění následků negativních sociálních jevů a zvyšování kvality jejich 

života.  
 

 V roce 2013 jsme úspěšně spolupracovali s různými institucemi. 

Výsledkem této spolupráce je odstraňování sociálně rizikových jevů.  
 

Díky spolupráci s Městskou policií Města Karviná byly řešeny aktuální 

problémy. Cílem bylo v lokalitě Karviná – Nové Město přispět k ochraně 

majetku, dohlížení na dodržování čistoty, zvýšení bezpečnosti občanů, podpora 

občanského soužití a eliminace přestupků a porušování platných právních 

předpisů. 
 

Ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí města Karviná 

jsme úzce spolupracovali na řešení obtížných životních situací klientů našeho 

zařízení. 
 

V letošním roce také došlo k přestěhování mnoha početných sociálně 

slabých rodin na nedalekou ubytovnu Předvoj. Vlivem této situace začalo 

docházet k časté devastaci okolí. Proto byla svolána komise, jíž se účastnili 

zástupci Magistrátu města Karviná, OSPOD, Městské policie města Karviná, 

ředitel ZŠ Družby, vedení NZDM OÁZA. Výstupem tohoto jednání byl plán, 

který zahrnoval posílení denní terénní práce a práce Asistentů prevence 

kriminality, což přispělo ke zklidnění nežádoucí situace. 
 

Výše uvedené přistěhování mnoha nových rodin do této lokality 

znamenalo také značný nárůst nových klientů. NZDM OÁZA poskytlo všem 

novým klientům služby sociální prevence a bezpečné zázemí pro trávení 

volného času jako alternativu pobývání na ulici. 

NZDM OÁZA také prezentovalo své zařízení a nabízené služby sociální 

prevence ve všech ročnících Základní školy Družby v Karviné – Novém Městě. 

Přítomným byly sděleny základní informace o našem zařízení, o tom, jaké 



služby poskytujeme, na jakou cílovou skupinu se zaměřujeme. Případným 

zájemcům o poskytnutí služby byly rozdány letáčky NZDM OÁZA. 
 

Dalším z úspěchů je preventivní působení na klienty ve věku od 15 do 26 

let v rámci zdravotní a sexuální tematiky. Díky materiální pomoci firem Pepino, 

a Primeros vedeme klienty k zodpovědnosti v oblasti chráněného a bezpečného 

sexu. 
 

Velice hrdí jsme také na naše klienty, kteří se aktivně podílejí na činnosti 

zařízení a na jeho prezentaci. Řada klientů se podílí na přípravě vystoupení 

a samotném vystupování při nejrůznějších akcích, během kterých reprezentují 

NZDM OÁZA. Jde např. o Den Romů, veletrh sociálních služeb apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty zahájené v roce 2013 
 

Projekt „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA“ 

 Na realizaci projektu se finančně podílelo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 Cíle projektu: 

- nabízení kvalitních sociálních služeb 

a jejich profesionalizování, 

- pomoc klientům v obtížných životních 

situacích, 

- pozitivní motivace klientů při osvojování 

si sociálně vhodného a přijatelného chování, 

- poskytování bezpečného prostředí, volnočasových aktivit jako alternativa 

pobývání na ulici, 

- spolupráce se zařízeními obdobného typu, 

- snižování rizika sociální exkluze, 

- eliminace rizika rozvíjení sociálně 

patologického chování. 

 Cílovou skupinou v tomto projektu byli: 

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy, 

- osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách,  

- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 

- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

- etnické menšiny. 

 

Projekt „Dovednosti pro lepší život“ 

 Finanční podporu poskylMoravskoslezský kraj 

 Cíle projektu: 

- realizace preventivních aktivit zaměřených 

na zvyšování finanční gramotnosti, profesních 

a sociálních dovedností 

 Cílová skupina: děti a mládež od 12 do 26 let 

 Projekt byl zaměřen na tři oblasti, které se staly 

tematickými pilíři, v nichž byla vymezena 

konkrétní témata. Doplněním se stala beseda na téma drogy.  

- Finanční gramotnost: Peníze a jejich 

hodnota, Exekuce – následek úvěrů 

a půjček 

 

- Profesní dovednosti: Vzdělání 

a vzdělávání, Práce a její aktivní 

vyhledávání, Životopis a motivační 

dopis, setkání se zaměstnavatelem 

 

- Sociální dovednosti: Rodina, Vaření, Za kým s problémy, Bydlení, Domácí 

rozpočet 

 



Projekt „Nástrahy moderních technologií“ 

 Finanční prostředky na realizaci tohoto 

projektu poskytl Moravskoslezský kraj. 

 Cíle projektu: 

- realizace vzdělávacích, přednáškových, 

informačních a osvětových aktivit 

zaměřených na prevenci proti zneužívání 

moderních technologií, 

- seznámení cílové skupiny se 

zodpovědným využíváním informačních 

technologií, formami počítačové kriminality 

 Cílovou skupinu tvořili klienti NZDM OÁZA, kteří byli rozděleni do dvou 

věkových kategorií 6 – 12 let, 13 – 26 let 

 Projekt se skládal z následujících tematických 

bloků: 

- Kyberšikana – přímé útoky 

- Kyberšikana v zastoupení 

- Kybergrooming 

- Právní předpisy, aneb co je v ČR na internetu 

nelegální 

- Jak se bránit? 

 

 

Projekt „Zvyšujeme kvalifikaci“ 

 Realizace projektu proběhla za spolupráce a finanční podpory 

Moravskoslezského kraje 

 Termín realizace: květen 2013 – prosinec 2013. 

 Cíle projektu: 

- další vzdělávání pracovníků v oblasti oboru, 

- konzultace, individuální a skupinové supervize, 

- zkvalitnění a zprofesionalizování poskytovaných služeb sociální prevence. 

 Cílovou skupinu projektu tvořili pracovníci NZDM OÁZA (sociální pracovníci, 

pracovníci v sociálních službách v zařízení služeb sociální prevence pro děti 

a mládež ve věku od 6 do 26 let). 

 

 

Projekt „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA“ 

 Na realizaci projektu se finančně podílelo Statutární město Karviná 

prostřednictvím sociálního odboru. 

 Cíle projektu: 

- zkvalitňování a profesionalizování 

poskytovaných sociálních služeb 

- poskytování služeb sociální prevence, 

- zajištění sociálně terapeutických činností, 

zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

- odborné rozvíjení individuální, resocializační 

a motivační práce, 



- rozvíjení osobnosti, sociálních dovedností, vzdělanostní úrovně klientů, 

- eliminace rozvoje nežádoucího sociálního chování, zvyšování kvality života 

klientů, uvědomění si vlastní zodpovědnosti. 

 Cílovou skupinu tvořili děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, kteří jsou klienty 

NZDM OÁZA a pocházejí převážně ze zdejšího prostředí Karviná – Nové 

Město. 

 Realizované aktivity: 

- sociálně terapeutické činnosti (kontaktní 

práce, situační intervence, základní 

poradenství, pomoc v krizi), 

- zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím (poradenství 

umožňující lepší orientaci 

ve společenském prostředí, začleňování 

do skupiny vrstevníků a společnosti), 

- aktivity a činnosti zaměřené na prevenci (speciální programy vytvořené dle 

specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality – besedy, projekty primární 

prevence), 

- volnočasové aktivity (hraní her, zpěv, soutěže, karnevaly, besídky, taneční 

vystoupení, výroba s tématikou ročních období, výtvarné práce), 

- aktivity pro zvyšování vzdělanostní úrovně (environmentální výchova, práce 

s IT, pomoc se vzděláváním, povídání o nástrahách života, drogách apod.). 

 

 

Projekt „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA“ 

 Realizaci projektu finančními prostředky 

podpořilo Statutární město Karviná, Fond 

prevence kriminality. 

 Termín realizace: březen 2013 – říjen 2013. 

 Cíle projektu: 

- podpora a rozvoj prevence v NZDM OÁZA, 

- zlepšování kvality života cílové skupiny, 

- minimalizace možností zapojení se 

do negativních či nezákonných činností, 

- pomoc poradit si v obtížných životních situacích, 

- pomoc s řešením problémů souvisejících se zaměstnáním, 

- pomoc s řešením školních problémů, 

- zvyšování bezpečnosti cílové skupiny, 

- zlepšování nabídky sociálních služeb 

v NZDM OÁZA a jeho okolí, 

- nabízení osvětových a volnočasových 

aktivit, 

- nabízení smysluplného trávení volného 

času. 

 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 

do 26 let žijící především ve vyloučené lokalitě Karviná – Nově Město. 

 

 

 

 



Projekt „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA“ 

 Tento projekt je realizován na základě finančního 

příspěvku Nadace OKD v programu Pro zdraví. 

 Cíle projektu: 

- nabízet klientům kvalitní sociální služby, 

- pokračování v provozování NZDM OÁZA,  

- zajištění poskytování výchovných, vzdělávacích 

a aktivizačních činností, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutických činností, 

pomáhání při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

- preventivní působení v oblasti negativních 

a nežádoucích sociálně patologických 

jevů, 

- poskytování klientům, kteří se mnohdy nacházejí v těžkých životních situacích 

bezpečný prostor pro svou seberealizaci. 

 Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, 

kteří pocházejí zejména ze sociálně vyloučené lokality Karviná – Nové Město. 

 Aktivity a činnosti realizované v rámci projektu: 

- výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, 

- situační intervence, 

- poskytování prostoru pro aktivní a smysluplné trávení volného času, soutěže, 

karnevaly, 

- tvořivé činnosti (výtvarné práce, skládání básniček, modelování, hra na hudební 

nástroje, zpěv) a pohybové aktivity (tanec, pohybové hry), 

- besedy a povídání na aktuální a atraktivní témata, 

- environmentální výchova, základy vaření. 

 

Projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ 

 Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00070 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Priorita č. 3 – Sociální 

integrace a rovné příležitosti, Opatření 3.1 Podpora sociální integrace 

 Projekt je realizován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který získal 

finanční prostředky z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

ČR. 

 Do projektu jsme se zapojili v listopadu 2013 a setrváme do prosince 2014. Poté 

následuje období udržitelnosti, které počíná lednem 2015 a končí v prosinci 

2016. 

 Zaměření projektu: 

- zmírnění dopadů nepříznivých životních situací spojených se ztrátou bydlení, 

ztrátou zaměstnání, rozpadem mezilidských vztahů, rizikovým způsobem života 

nebo snížením soběstačnosti z důvodu věku, anebo zdravotního stavu, 

- upevnění sítě služeb sociální prevence, která uspokojí potřeby klientů, zabrání 

nežádoucím společenským jevům a zajistí efektivnost služeb. 

 Cíl projektu: podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob 

ohrožených sociálním vyloučením. 

 Cílovou skupinou projektu je mládež ve věku od 15 do 26 let. 



Vybrané statistické údaje za rok 2013 

 
Počet provozních dnů v roce 2013 190 dnů 

Denní průměr počtu klientů 29,1 osob 

Evidovaný počet klientů od 6 do 26 let 

                                                                  z toho:         dívek a žen               

                                                                                      chlapců a mužů 

205 osob 
 

78 osob  

128 osob 

  

Evidovaný počet klientů od 6 do 11 let 56 osob 

Evidovaný počet klientů od 12 do 26 let 149 osob 

Počet klientů starších 18 let 26 osob 

Počet poskytnutých intervencí v roce 421 

Roční počet kontaktů s klienty 5763 

 

 

 

Statistika návštěvnosti v roce 2013 
 

 

Statistika návštěvnosti NZDM OÁZA za rok 2013 

- 

počet klientů 6 – 11 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika návštěvnosti NZDM OÁZA za rok 2013 

- 

počet klientů 12 – 26 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst počtu klientů ve věku 6 – 26 let od června do prosince 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personální zajištění sociální služby 
 

V roce 2013 došlo ke změnám v personálním složení pracovního týmu 

NZDM OÁZA. Stávající kolektiv byl ke konci roku posílen o dva nové 

zaměstnance.  Důvodem je nárůst počtu klientů, který souvisí s přistěhováním 

vícečetných, sociálně slabých rodin na nedalekou ubytovnu Předvoj a zapojení 

našeho zařízení do Individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem 

„Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“.  

Na realizaci služby se podílí vedení organizace, vedoucí pracovník/sociální 

pracovnice, sociální pracovník, dva pracovníci v sociálních službách, 

administrativní pracovnice, externí pracovníci a obslužný personál. K udržení 

a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb byli pracovníci zapojování 

do vzdělávacích aktivit a školení. Oblast pomáhajících profesí se vyznačuje 

velkou psychickou zátěží, proto byly zaměstnancům nabídnuty supervize 

zajištěné nezávislým externím odborníkem. 

 

 

 

Personální obsazení 

 
Ředitelka organizace:         PhDr. Irena Piskořová 

Administrativní a projektové činnosti:      PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. 

Vedoucí zařízení/sociální pracovník:       Bc. Jaroslava Hanzlová 

Sociální pracovník:        Mgr. Miroslava Kočí  

Kontaktní pracovníci:         Milan Lukša 

            Petra Paloncyová 

Obslužný personál:                  Alena Filipczyková   

Odborná pomoc a supervize:                 Mgr. Blanka Falcníková 

Pedagog volného času:         Mgr. Petr Mišík 

odd. SPOD MM Karviná:        Mgr. Renáta Chytrová 

odd. sociálních věcí MM Karviná:       Bc. Jarmila Szurmanová 

 

 

 

 

 

 



Hlavní zdroje financování (podpořené projekty v roce 2013) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 559.000,- 

Statutární město Karviná 

 

 Odbor sociálních věcí 

 Fond prevence kriminality 

129.000,- 

119.000,- 

10.000,- 

Moravskoslezský kraj 

 

 Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v 

Moravskoslezském kraji na rok 2013 

 Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách 

MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013 

 Program na podporu neinvestičních aktivit v oblasti prevence kriminality 

na rok 2013 

112.200,- 

38.500,- 

43.200,- 

30.500,- 

Nadace OKD 100.000,- 

 

 

Základní informace o zřizovateli 
 

Akademie J. A. Komenského Karviná (dále jen Akademie) je nestátní 

nezisková organizace, která působí v oblasti vzdělávání a poskytování sociálních 

služeb od roku 1994.  

Jejím posláním je:  

 uskutečňovat programy celoživotní výchovy, vzdělávání a rekvalifikace 

dospělých a mládeže,  

 uskutečňovat vzdělávací aktivity a sociální programy v celé šíři 

potřebnosti a ve všech oborech lidské činnosti,  

 podílet se na poskytování sociálních služeb dětem, mládeži a dospělým, 

zřizuje zařízení poskytující sociální služby. 

 

Členství Akademie: 

 Asociace institucí vzdělávání dospělých  

 

 

 

 Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy  

 

 

 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
 

 

      
 



V roce 2013 provoz a aktivity NZDM OÁZA podpořili 
 

 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava 

 

 

 

Statutární město Karviná 

 

   

 

   Nadace OKD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Kontaktní údaje 
 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel: Akademie J. A. Komenského Karviná 

Statutární zástupce: Mgr. Irena Piskořová 

Vedoucí zařízení: Bc. Jaroslava Hanzlová 

Sídlo: Mírová 1434, 735 06 Karviná – Nové Město 

Tel.: 596 324 911, 596 315 304 

Mob.: 731 310 286 

IČ: 62331485 

DIČ: CZ62331485 

E-mail: oaza@proskolime.cz 

Internet: www.oaza.proskolime.cz 

Číslo registrace: 7799721 
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