
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA  

Mírová 1434,735 06 Karviná - Nové Město 

Poskytovatel: Akademický ústav Karviná, z.ú. 

 
 

Plán činnosti srpen 2019 klienti 6 – 11 let 

 

 

NZDM OÁZA poskytuje: 

        
Rozhovory s pracovníky – když si nevíš rady, pracovníci jsou tady pro tebe 
Co můžeš s pracovníky řešit – když ti to nejde ve škole, nemáš kamarády, nerozumíš si s rodiči 

či sourozenci, něco tě bolí, někdo ti ubližuje… 

Kontakt – poznávání nových kamarádů 

Sportovní aktivity – každý čtvrtek máš možnost si zasportovat v klubu i venku (stolní tenis, stolní 

fotbálek, frisbee, košíková…) 

Tvůrčí dílna – pokud tě baví malovat, vytvářet nebo vařit, přijdi vždy v úterý 

Klidová zóna – a to je možnost, jak v OÁZE můžeš trávit čas, a chceš být při tom sám (kvízy, křížovky, 

kreslení, četba knih a časopisů, PC a další …) 

Možnosti zapůjčení stolních her a hudebních nástrojů 

 

Napadá tě něco, co by zajímalo a pobavilo i ostatní klienty? Řekni to pracovníkům. 
 

01. 08. 2019  Sportem nejen ke zdraví ,,Turnaj ve fotbálku“ 

02. 08. 2019 Aktivity na přání klientů  

 

05. 08. 2019 Práce s příběhem – čtení, povídání, kreslení na téma „Dobrosrdečnost“ 

06. 08. 2019  Tvůrčí dílna „Tvoříme z plastelíny“ 

07. 08. 2019  „Povídej – poslouchám“, preventivní program: ,,Kamarádství‘‘ 

08. 08. 2019  Sportem nejen ke zdraví „Švihadlový turnaj“ 

09. 08. 2019  Hudební okénko „Zpíváme lidové písně“, pěvecká soutěž 

 

12. 08. 2019  Práce s příběhem – čtení, povídání, kreslení na téma: ,,Chudoba“ 

13. 08. 2019  Tvůrčí dílna „Výrobky z PET víček“ 

14. 08. 2019  „Povídej – poslouchám“, preventivní program: „Měj se na pozoru před cizími lidmi“ 

15. 08. 2019 Sportem nejen ke zdraví „Míčové hry “ 

16. 08. 2019 Aktivity na přání klientů 

 

19. 08. 2019 Práce s příběhem – čtení, povídání, kreslení na téma „Bohatství“ 

20. 08. 2019  Tvůrčí dílna „Pleteme náramky přátelství“ 

21. 08. 2019  „Povídej – poslouchám“, preventivní program: „Kudy z nudy – neděláme blbosti“ 

22. 08. 2019  Sportem nejen ke zdraví „Skákací panák“ 

23. 08. 2019 Hudební okénko „Superstar v OÁZE“, pěvěcká soutěž 

 

26. 08. 2019 Práce s příběhem – čtení, povídání, kreslení na téma „Bytost“ 

27. 08. 2019  Tvůrčí dílna „ Soutěž o nejkrásnější obrázek“ 

28. 08. 2019  „Povídej – poslouchám“, preventivní program: „Začíná nový školní rok“  

29. 08. 2019 Sportem nejen ke zdraví „Fotbal“ 

30. 08. 2019 Hudební okénko „Známí zpěváci“, poslechová soutěž 

 

 


