Úvodní slovo ředitelky organizace
Vážené dámy, vážení pánové.
Již po patnácté je moji milou povinností podělit se Vámi o výsledky naší práce a
popis činnosti za uplynulé období. Naším posláním je i nadále pracovat s dětmi a
mládeží a být jim nápomocni v různých životních situacích, do kterých se dostali
a
neví si sami se svými problémy rady. Nabízíme preventivní péči v ambulantním zařízení
v lokalitě Karviná – Nové město, která je specifická svým prostředím, složením obyvatel
a velkou ubytovnou v jejím centru
Za významnou událost ze začátku roku 2015 považuji transformaci organizace ze
spolku na zapsaný ústav. S úpravou právní formy jsme zeštíhlili organizační strukturu a
máme nyní středisko pro sociální služby a středisko vzdělávání. Podařilo se nám rozšířit
pracovní tým a s ním i prostory, které nyní Nízkoprahové zařízení využívá pro práci s
klienty. Na úkor jedné klasické učebny v budově jsme rozšířili klubové prostory o velkou
hernu, kterou jsme dovybavili vším potřebným, a její denní využití nám dokazuje, že
to bylo rozhodnutí dobré a již vlastně k počtu klientů i nezbytné. Vznikla nám
tak i klidová zóna k individuální a skupinové práci s mladšími i staršími uživateli.
Organizace se aktivně zapojuje do komunitního plánu města Karviné a rovněž byla
i v minulém období 2014-2016 zapojena do Individuálního projektu Moravskoslezského
kraje. Věřím, že i nadále se nám naše náročná práce bude dařit, že máme stabilizovaný
pracovní tým, se kterým budeme zkvalitňovat, rozvíjet a rozšiřovat naši práci v
oblasti poskytování sociálních služeb dětem, mládeži, mladých dospělým i rodinám.

Irena Piskořová, ředitelka
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Z historie našeho zařízení
2000 - zahájení aktivit v oblasti prevence kriminality
2001 - založení Střediska volného času dětí a mládeže OÁZA
2002 -

rekonstrukce a úprava prostor

2003 -

rozšíření činnosti o příměstské tábory

2004 -

rozšíření činnosti o tábory pro děti z pěstounských rodin
členství v krajské pracovní skupině - PS NZDM MSK

2005 -

zapojení do komunitního plánování města Karviná

2006 -

rozšíření činnosti o reedukační pobyty

2007 -

registrace sociální služby - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

2008 - zapojení do projektu MSK „Thernečhave“
2009 - zapojení do Individuálního projektu MSK
2010 - 1. inspekce kvality KÚ MSK
2011 - zapojení do komunitního plánu města Karviná
2012 - boj o přežití, snížení počtu provozních hodin
2013 - svolána komise (MMK, MP, SPOD), výstupem byl plán na posílení denní
terénní práce a práce Asistentů prevence kriminality
2014 -

zařazení do Individuálního projektu “Optimalizace sítě služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“

2015 - transformace spolku na zapsaný ústav
- rozšíření prostor zařízení
- 2. inspekce kvality MPSV
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA
Od 1. srpna 2001 se věnujeme práci s neorganizovanými a rizikovými dětmi a
mládeží. Zařízení zahájilo svou činnost v rámci prevence kriminality města Karviná jako
středisko volného času dětí a mládeže ve spolupráci Akademie J. A. Komenského Karviná
- dnes Akademický ústav Karviná, z. ú. a Magistrátu města Karviné.
Od roku 2007 jsme registrovanou sociální službou. Naším hlavním posláním je
poskytovat kvalitní sociální služby, prostor pro smysluplné trávení volného času, působit
preventivně a předcházet tak vzniku sociálně patologických jevů, a to v souladu s § 62
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů. NZDM OÁZA
se nachází v budově Akademického ústavu Karviná, z. ú. na ulici Mírová 1434, Karviná.
Struktura, počet pracovníků i jejich kvalifikace a dovednosti odpovídají potřebám našich
klientů a umožňují tak naplňovat standardy kvality sociální služby. NZDM OÁZA se
neustále snaží prostřednictvím projektů a sponzorů získávat finanční zajištění na provoz
sociální služby a dalších různorodých aktivit, které nabízí svým klientům.
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Naše 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
V zařízení nacházejí útočiště klienti, kteří:

pocházejí z vícečetných, neúplných, sociálně slabých, na sociálníchdávkách
závislých rodin

pocházejí z nedostatečně podnětného prostředí, které by rozvíjelo jejich
individualitu a osobnost

jsou každodenně ohroženi řadou sociálně patologických jevů, které narušují
a ohrožují kvalitu jejich života

jsou především romského etnika

se často setkávají s obtížnými životními situacemi, dostávají se do konfliktu se
svým sociálním prostředím a společenskými normami
Cílovou skupinu klientů NZDN OÁZA tvoří:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

většina klientů 91,4% pochází z 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 ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

osoby, které neumějí smysluplně trávit volný čas
Naše 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)
NZDM OÁZA poskytuje sociální služby v souladu s těmito principy:

Nízkoprahovost - pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užíváníslužby.
Klienti mohou přijít a odejít v rámci otevírací doby (s ohledem na rozdělení dle
věku), dle vlastního uvážení

Anonymnost

Bezplatnost – za poskytované služby nejsou vybírány poplatky
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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

pondělí, středa, pátek
úterý, čtvrtek

Pondělí – pátek

Věk
6 - 11 let
12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
Prázdninové dny (celodenní provoz)
6–26 let
10:00 – 12:00

12 - 26 let
14:00 – 17:00
14:30 – 19:00

13:00 – 17:00

Kapacita:
V zařízení se v jednu chvíli může vyskytovat maximálně 30 osob
NZDM OÁZA poskytuje svým klientům:
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 společenskémprostředí
- podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny vrstevníků
- podpora pozitivní komunikace a začlenění do společnosti
c) sociálně terapeutické činnosti
- poskytování situačních intervencí
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. Konkrétní rozsah poskytovaných sociálních služeb se odvíjí od individuálních potřeb
klientů.
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Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 se byl v NZDM Oáza obdobím změn. Došlo ke změně názvu zřizovatele
NZDM, kdy Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. změnila právní formu i název a
nyní jsme oficiálně vedeni v registru poskytovatelů sociálních služeb jako Akademický
ústav Karviná, zapsaný ústav.
Zároveň došlo i personálním změnám a rozšíření týmu NZDM. Sociální
pracovnice Mgr. Kočí odešla na
mateřskou dovolenou. Pro posílení
týmu byli přijati dva noví pracovníci
v sociálních službách, A.Figurová a
T. Švrčina. To ovšem nejsou jediné
změny v našem zařízení, v poslední
čtvrtině
roku
se
obsazení
jednotlivých pracovních pozic
stabilizovalo tak, aby mohla celá
služba bez problému fungovat. S
větším počtem pracovníků jsme
mohli rozšířit i rozsah svých služeb
a také prostory. V druhé polovině
roku totiž ke kontaktní, klubové a dokumentační místnosti přibyla ještě velká herna,
do které k potěšení naší klientely přibyl i nový stolní fotbal.
V NZDM OÁZA jsme za finanční asistence více zdrojového financování – podpory
Statutárního města Karviná, Moravskoslezského kraje, Ministerstva práce a
sociálních věcí, Nadace OKD -poskytovali celoročně kvalitní sociální služby.
V roce 2015 jsme se klientům věnovali plných 239 pracovních dnů, v přepočtu
celkem 1500 pracovních hodin. Počet aktivních klientů byl 151 osob. V roce 2015 jsme
rovněž evidovali počet kontaktů v počtu 6161.
V průběhu roku se celý pracovní kolektiv účastnil vzdělávání a aktivně se podílel
na zvyšování své kvalifikace. Vzdělávání bylo zaměřeno především na práci s klienty.
Pracovníci se účastnili seminářů na téma „Individuální plánování“, arteterapie apod.
Rovněž v zařízení probíhala pro podporu pracovníků čtvrtletní skupinová supervize.
V závěru loňského roku proběhla v našem zařízení 2. Inspekce kvality sociálních
služeb. Byla zaměřena na kontrolu plnění povinností poskytovatele vyplývajících
ze zákona č. 108/2006 sb. Kontrola prověřila jak procedurální tak provozní standardy ve
všech kritériích, zejména se zaměřila na uzavírání a vedení smluv o poskytování sociální
sužby, jejich evidenci, revize a individuální plány klientů. Výsledek inspekce potvrdil
kvalitu naší služby, její nezbytnost v lokalitě Karviná 6, doporučil personální navýšení
pro zajištění služby a úpravu standardu č. 1.
V zařízení během roku probíhaly výchovně, vzdělávací činnosti a aktivizační
činnosti. Celoročně jsme se s dětmi, na základě dobrovolnosti, skupinově i s jednotlivci
vzhledem k individuálním potřebám, prováděli neformální mimoškolní přípravu na
vyučování.
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V rámci sociálně terapeutické činnosti jsme poskytovali situační intervence 610x.
Klientům jsme byli nápomocni při uplatňování základních lidských práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (řešili jsme šikanu, nedodržování školní
docházky, uplatnění práva na ochranu zdraví při zanedbání péče, ale také i rodinné,
generační a vrstevnické konflikty apod.). Naše činnost včetně připravených aktivit,
zajistila klientům kontakt se společenským prostředím a tím jsme podpořili pozitivní
komunikaci, lepší integraci menšin do majoritní společnosti a tím celkově zlepšili
orientaci dětí v jejich přirozeném prostředí.

Výčet činností 1. 1. - 31. 12.
Besedy, vzdělávací a osvětové akce
6. 01.- Tří Králové – historie, význam
v západních zemích
7. 01.- Závislosti, rizika užívání drog,
kouření, alkohol, gamblerství, jak se
závislost projevuje, kam se obrátit
19. 01. - Plánované rodičovství pohlavní styk, antikoncepce jako
prevence předchází
pohlavním nemocem,
09. 02. - Záškoláctví - důležitost a účast na vzdělání, výčet učebních oborů,
jejich návaznost na pracovní pozice, aktuální poptávka a nabídka na trhu práce
19. 02.- Hygiena- dodržování zásad pro
uchování zdraví, mytí rukou, dentální
hygiena
24. 02.- Třídění odpadu – Má to cenu?
Kam s odpadem? Jak třídění pomáhá?
03. 04.- Velikonoční tradice – Historie,
význam a tradice
15. 04. - Kouření, dopady na jeho
zdraví, doplněno o obrázkovou
prezentaci
16. 04. - Kyberšikana – zásady
bezpečného používání elektronické
korespondence na
sociál. sítích a rizika s činností spojené
14. 05.- Jak se chovat ke starším lidem,
učení respektu
29. 06.- Příprava na prázdniny – zásady bezpečnosti, základy první pomoci, jak se
chovat při prázdninových aktivitách, bezpečnost při používání MHD
16. 12.-Vánoční tradice – historie,
význam a tradice
22. 12.- Nebezpečí pyrotechniky – zásady bezpečného užívání zábavné pyrotechniky
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Jednorázové akce spojené s významnými dny
08. 04.- Den Romů – Romské tradice, hudba, taneční vystoupení
01. 06.- Den Dětí – zábavné odpoledne ve spolupráci s Magistrátem města Karviné,
soutěže, opékání párků
01. 04.- Apríl – šprýmové odpoledne a kanadské žertíky
31. 08. - Loučíme se s prázdninami
21. - 24. 09. - Týden Nízkoprahů – soutěže, taneční vystoupení, otevřený den pro
veřejnost, beseda s protidrog. koordinátorem Bc. Koudelkou a manažerem prevence
kriminality p. Slezákem
07. 10. - Vítání podzimu – výroba
a pouštění draků
04. 12. - Mikuláš“– tradice, soutěže,
sladká odměna
22. 12.- Vánoční akce, zábavné
odpoledne, dárky pro děti
Další akce
13. 02. -Výroba Valentýnských přání
24. 03.- Výroba velikonočních
ozdob
21. 09. - Velký úklid zahrady
14. 10. - Superstar v Oáze
01. 12. - Výroba adventních kalendářů
30. 10.- Helloween– soutěž o nejlepší masku

Den Romů
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Den Romů

Den Dětí

Malování na chodník

Hudební odpoledne
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Herní odpoledne

Návštěva Dinoparku

Výroba adventních věnců a vánočních ozdob
Podzimní tvoření
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Vaření

Mikuláš
Vánoce
Mikuláš

Vánoce
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Příklady dobré praxe
Pod pojmem „příklad dobré praxe“ zde uvádíme konkrétní úspěšný postup, který byl
použit, k dosažení zlepšení životní situace klienta. Uvádíme pár konkrétních situací našich
klientů, kterým jsme pomohli vyřešit jejich svízelnou situaci nebo zmírnit jejich dopad.
Jedná se o klienty, kteří nebyli schopni vlastními silami svou situaci zlepšit. Ve všech
uvedených kazuistikách je zachována maximální anonymita klienta, vždy jsme jednali v
jeho zájmu a nikdy nedošlo k manipulaci, i když jsme byli přesvědčeni, že cíl, který si
klient stanovil, nebyl ideální, byly klientovi vysvětleny možné dopady jeho počínání,
nikdy mu však nebyl vnucován názor pracovníka. Dle principů nízkoprahovosti zde
uvádíme pouze počáteční písmena křestních jmen jednotlivých klientů, která uvedli při
uzavření smlouvy.
Klient H. 22 let do zařízení pravidelně docházel za svou klíčovou pracovnicí, učit se testy
do autoškoly. Klient trpí specifickou poruchou čtení, takže se nebyl schopen naučit na
zkoušky sám. Klíčová pracovnice mu dlouhodobě předčítala z knihy a
pomáhala se samotnými testy a modelovými situacemi. S využitím PC trénovali a
procvičovali jednotlivé možné zkušební otázky. Klient poté zvládl udělat zkoušky na
první pokus.
Klient L. 17, který navštěvoval 1. ročník SŠTaS Karviná v oboru strojník, vynikal v
odborných předmětech, byl chválen za odborné praxe, které vykonával. Nezvládal však
fyziku, tento předmět klienta nebavil a unikly mu základy, což bylo u tohoto předmětu
zásadní, kdy nové učivo navazuje na již probrané. Klientovi vycházela nedostatečná,
přesto, že byl snaživý a sám se společně s kamarádkou připravoval do školy. Měl
pocity zmaru, a tvrdil, že si na něj učitelka zasedla. Nakonec požádal svého klíčového
pracovníka, zda by mu nepomohl naučit se na závěrečnou písemku, která se týkala napětí,
proudu a Ohmového zákona. Klient se docházel připravovat pravidelně několik dnů a
nakonec dostal potřebnou trojku, která mu pomohla zlepšit si celkovou známku o jeden
celý stupeň a umožnila mu postoupit do druhého ročníku.
Poměrná část klientů bydlí v blízkém okolí a na místní ubytovně Předvoj, jedná se
většinou o rodiny s velmi nízkými příjmy. Vzhledem k nepříznivé sociální situaci nemají
žáci a studenti podmínky, pro řádnou přípravu do školy, a z tohoto důvodu mají většinou
velmi špatný prospěch. Klienti, kteří se řadí do naší mladší skupiny, se zde chodí
pravidelně celoročně vzdělávat a využívají tak možnost mimoškolního, neformálního
vzdělávání a to také díky finanční pomoci nadace OKD. Jde celkově asi o 20 dětí, u
nichž prokazatelně, na základě srovnání pololetního a závěrečného vysvědčení, došlo k
zlepšení známek ve škole a celkovému zlepšení.
Klienta R. 23 a J. 22 se podařilo zařadit do rekvalifikačního svářečského kurzu
pořádaného naším zřizovatelem, díky kterému se J. podařilo stát se zajímavým pro trh
práce a najít si práci (viz. níže).
Celkově 15 klientů ze své iniciativy požádalo o vytvoření životopisu a následně o
pomoc při vyhledání práce. U většiny se podařilo najít odpovídající zaměstnání, ovšem
u větší poloviny z nich, nemělo setrvání v zaměstnání dlouhého trvání. Za úspěch
je však možno označit, že se s šesti klienty podařilo sestavit í životopis, na jehož
základě se jim naskytla možnost nastoupit do práce a setrvat v ní. Tito klienti,

NZDM OÁZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

jmenovitě M.20, Mi. 20, F. 22, V. 18, D. 9 a J.22, setrvali ve svém zaměstnání a
podařilo se jim získat smlouvu na dobu neurčitou. M. našel práci jako svářeč pro
významnou korejskou firmu v Ostravě, stejně tak J., který však pracuje v Havířově, Mi.
u Technických služeb v Karviné, F. jako kontrolor kvality ve výrobě a slečna V. s D. v
železniční dopravě jako uklízeči vagónů.
Několik klientů, kteří nevěděli co s životem, se podařilo motivovat k tomu, aby znovu
nastoupili na učiliště a pokusili se dosáhnout na střední vzdělání. Konkrétně jde o P. 17,
R. 17, D. 17, A. 17, T. 18 a Š.18.. Bohužel dodnes setrvala ve škole pouze Adriana
a
Dominik, kteří jsou však rozhodnuti, že nyní již chtějí dosáhnout na výuční list.
Přeposlání klientů na návazné služby:
Orgán sociálně – právní ochrany dětí
Úřad Práce ČR
Probační a mediační služba ČR
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

1
15
4
1

Projekty realizované v roce 2015
Projekt „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA, klienti 6 – 14 let“
Statutární město Karviná – sociální odbor
Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 14 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
Cíle projektu: poskytování kvalitních sociálních služeb a jejich profesionalizování.
Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu
způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako
alternativa pobývání na ulici. Eliminace rizika rozvíjení soc. nežádoucích jevů.
Projekt „Individuální projekt - „Program zajištění dostupnosti vybraných
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015”
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Cílová skupina: mládež a mladí dospělí ve věku od 15 do 26 let
Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 (2013 – 2016)
Cíl projektu: Integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených soc.
vyloučením. Zmírnění dopadů nepříznivých životních situací spojených se ztrátou
bydlení, ztráty zaměstnání, rozpadem mezilidských vztahů, rizikovým způsobem života
nebo snížením soběstačnosti z důvodů věku nebo zdravotního stavu.
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Projekt „Program na podporu poskytovaní sociálních služeb pro r. 2015
a způsobu rozdělení čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu”
MPSV, přerozděleno Moravskoslezský krajem, Krajský úřad Ostrava
Cílová skupina: mládež a mladí dospělí ve věku od 15 do 26 let
Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cíl projektu: poskytování kvalitních soc. služeb a jejich profesionalizování, pomoc
klientům v obtížných životních situacích, prevence rozvíjení sociálně nežádoucích jevů,
poskytování bezpečného prostředí a aktivit, jako alternativa k pobývání na ulici.
Projekt „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“
NADACE OKD ve spolupráci s New World Resources N.V., RPG Byty, s.r.o.,
AdvancedWorld Transport a.s., Green Gas DBP, a.s.
Termín realizace: 15. 4. 2015 – 15. 4. 2016
Cíl projektu: Prevence v oblasti nežádoucích sociálních jevů a předávání informací v
potřebných oblastech, zejména pak v oblasti závislostí, plánovaného rodičovství.
Zlepšování intelektu a práce na větší soběstačnosti. Ve dnech 29. 10, 12. 11, 19. 11, 26.
11 – probíhalo v zařízení vaření, s klienty jsme vařili podle jednoduchých receptů a učili
je základům správného stolování.
Projekt „Enviromentální osvěta“
Statutární město Karviná – fond životního prostředí
Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cílová skupina: Děti ve věku od 6 – 11 let
Cíl projektu: Působit na děti a mládež preventivně v oblasti znečišťování životního
prostředí. Poznávání přírody a okolí kolem nás a vytvoření pozitivního vztahu k
životnímu prostředí. Pro vybrané klienty naučný výlet do Dinoparku v Doubravě, kde
se dozvěděli o vzniku a vývoji země.
Projekt - Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Úřad práce Ostrava, oblastní pobočka Úřadu práce Karviná
Termín realizace: 15. 4. 2015 – 31. 10. 2015
Cíle projektu: Zajištění personálního obsazení NZDM Oáza na pozici
v sociálních službách“ pro bezproblémový chod zařízení

„pracovník
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Personální obsazení
PhDr. Irena Piskořová, PhD.
Mgr. Jaroslava Hanzlová
Mgr. Miroslava Kočí

Ředitelka organizace
Vedoucí zařízení/sociální pracovník:
Sociální pracovník/projektová činnost

Milan Lukša, Tomáš Švrčina,
Aneta Figurová
Mgr. N. Andělová, E.Szydlowská,
I. Piskoř
Mgr. Petr Mišík

Kontaktní pracovníci
Obslužný personál
Pedagog volného času

OSPOD MM Karviná

Mgr. Blanka Falcníková,
Mgr. Lucie Králová
Mgr. Renáta Chytrová

Odd. sociálních věcí MM Karviná

Bc. Jarmila Szurmanová

Odborná pomoc a supervize

Statistické údaje za rok 2015

Počet provozních dnů
Denní průměr počtu klientů
Evidovaný počet aktivních klientů 6 do 26 let:
dívek a žen

239
26
151
45

chlapců a mužů
Evidovaný počet aktivních klientů6 - 18 let

106

Evidovaný počet aktivních klientů15- 26 let

109

87

Počet aktivních klientů starších 18 let

64

Počet poskytnutých intervencí v roce

610

Roční počet kontaktů s klienty

6161

Statistika návštěvnosti klientů podle místa bydliště:
Klienti Karviná 6
Klienti z okolních měst

138

91,4%

13

8,6%
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Statistika návštěvnosti NZDM OÁZA za rok 2015
počty kontaktů v měsících - klienti 6 – 26 let

762

783

624

603

584

548
472

460

430
307

328

260

Statistika návštěvnosti NZDM OÁZA za rok 2015
počty kontaktů v měsících - klienti 6- 11 let
166

126

136

129

121

116

105

101
87
76

40

100

NZDM OÁZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Statistika návštěvnosti NZDM OÁZA za rok 2015
počty kontaktů v měsících - klienti 12- 26 let
646

617

498

479

467

419
329

360

351
252
220

220

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
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Základní informace o zřizovateli
Akademický ústav Karviná, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která působí v oblasti
vzdělávání a poskytování sociálních služeb od roku 1994.
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
Finanční zajištění služby
Cílová skupina

Poskytnutá finanční
částka v Kč

15 - 26 let

969 220

Statutární město Karviná – Odbor
sociálních věcí

6 - 14 let

70 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6 - 26 let

523 000

Nadace OKD

6 - 14 let

18 782

Úřad práce – dotace na mzdy

6 - 26 let

208 756

Služba

129 215

Celkové výnosy

Služba celkem

1 789 758

Celkové náklady

Služba celkem

1 918 973

Subjekt
Moravskoslezský kraj

Vklad zřizovatele

Celkové náklady přesáhly výnosy služby, došlo k dofinancování služby ze strany
zřizovatele.
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Organizační struktura

Zakladatel

Správní rada

Ředitel

Celoživotní vzdělávání

Oddělení vzdělávání

Sociální služby

Vedoucí NZDM
OÁZA
Sociální pracovníci

Ekonomická,
personální a mzdová
Externí
pracovníci/odborní
lektoři

Pracovníci
v sociálních službách
Praktikanti a odborní
spolupracovníci

Správa a úklid
budovy
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Zřizovatel
Statutární zástupce
Vedoucí zařízení
Sídlo
Telefon
Identifikační číslo organizace
DIČ
E-mail
Internet
Číslo registrace
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Akademický Ústav Karviná, z. ú
PhDr. Irena Piskořová, Ph.D
Mgr. Jaroslava Hanzlová
Mírová 1434, 735 06 Karviná – Nové Město
596 324 911, 731 310 286, 596 315 304
62331485
CZ 623 31 485
oaza@proskolime.cz
www.oaza.proskolime.cz
7799721

