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Úvodní slovo 

 

Uplynulý rok proběhl v naší organizaci bez zásadních změn, ke spokojenosti všem  

a bez významných komplikací. Dá se říct, že byl úspěšný. Normální průběh roku dokazuje 

stávající činnosti ústavu a to jak v oblasti celoživotního  vzdělávání, realizace kvalifikačních 

kurzů, tak také poskytování sociální služby. V průběhu roku byly realizovány kurzy 

Sanitáře/ky a Pracovníka v sociálních službách, které u nás patří mezi nejčastěji otevírané 

kvalifikační kurzy. V druhé polovině roku jsme se v návaznosti na vyhlašované dotační 

programy zaměřili především na zpracování a přípravu projektových žádostí pro příští rok  

a následující období. Jak už nyní víme, bude ten následující rok plný motivace, práce na 

projektech i spolupráce s novými odborníky.  

 Dokázali jsme se opět přenést přes trvající, možná pro nás největší nedostatek, 

kterým jsou  kvalifikovaní pracovníci pro naše Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza. 

Je to však problém celorepublikový a s nedostatkem sociálních pracovníků se potýká většina 

organizací. Službu NZDM poskytujeme již od roku 2001 a od té doby se stále snažíme hledat 

a hlavně nalézat ty správné lidi, kteří by byli klientům nápomocni. NZDM Oáza poskytuje 

ambulantní službu sociální prevence pro klienty ve věku 6 – 26 let v lokalitě Karviná – Nové 

Město, která patří k velmi  problémové části města. Práce s našimi klienty je opravdu velmi 

náročná a stejně náročné je získat kvalitní zaměstnance. 

 Díky vlastním zkušenostem ze zahraničního pobytu, na který jsem odjela v říjnu  

a po dobu své nepřítomnosti pověřila řízením mladou generaci,  mám nyní možnost srovnání 

životních podmínek na opačném kontinentu. Jaký je vztah společnosti k přírodě, dodržování 

zákonů, vztahů mezi rodinnými příslušníky a lidmi navzájem, jak společnost přijímá a vychází 

s jinými národy, kulturní rozdíly, jaký je přístup mládeže ke starším osobám a jak se lidé 

dokážou za sebe postavit. Rovněž respektování daných pravidel, stanovených zákonů  

a společenských norem je v zahraničí zcela jinak pojímáno a plně respektováno. A právě  

o zlepšení vzájemných interakcí, dodržování stanovených norem a snižování rozdílů bychom  

se jako pracovníci v oblasti prevence, sociální práce a vzdělávání měli pokusit prosazovat 

v naší společnosti v co nejširší míře. 

 

PhDr. Irena Piskořová, PhD., ředitelka 

20.6.2016 
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Činnost Akademického ústavu Karviná, z.ú. 

Akademický ústav Karviná, z.ú. svou činností usiluje o růst vzdělanosti občanů, zvyšování kvalifikace, 

posílení občanských kompetencí a rozvoj osobnosti ve všech oblastech, a to zejména tím, že: 

 

 se podílí na uskutečňování programů celoživotní výchovy a vzdělávání, poradenských programů, 

kvalifikačních kursů a rekvalifikací dospělých i mládeže, zajišťuje co nejširší popularizaci ekologie, 

vědecké, kulturní a umělecké činnosti se zapojuje do národního, evropského i světového 

vzdělávání dospělých i mládeže ve všech oblastech 

 
 realizuje pedagogickou, přednáškovou a seminární činnost pro právnické osoby, fyzické osoby a 

organizační složky státu, územní a zájmovou samosprávu 

 
 uskutečňuje vzdělávací aktivity a sociální programy v celé šíři potřebnosti a ve všech oborech 

lidské činnosti 

 
 poskytuje sociální služby dětem, mládeži i dospělým a zřizuje zařízení sociálních služeb  

a sociálně právní ochrany 

 
 zajišťuje vydavatelskou činnost 

 
 realizuje projekty a činnosti v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu 

 
 pro zabezpečení své činnosti může Akademický ústav zřídit v mezích obecně závazných předpisů 

obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost 

 
 spolupracuje s dalšími profesními organizacemi a vysokými školami, územní a zájmovou 

samosprávou a s dalšími relevantními fyzickými a právnickými osobami v ČR a v členských 

státech Evropské unie 

 
 Ústav může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území ČR 

 

 

 

 

 

 



CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Akademický ústav Karviná působí v oblasti vzdělávání již od roku 1991. Hlavním cílem je podílet se 

na rozvoji systému celoživotního vzdělávání, přípravě nových vzdělávací programů, sociálních 

programů i  aktivit v zájmové oblasti.  

 

Akademický ústav je akreditován:  

 Ministerstvem vnitra na základě §31 odst. 5 zákona č.312/2002 Sb.  

 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle §108 zákona č.435/2004 Sb.  

 Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě §112 zákona č.108/2006 Sb.  

 Ministerstvem zdravotnictví v souladu se zákonem č. 96/1994 Sb.  

 

Naší dlouholetou činností usilujeme o růst vzdělanosti občanů, realizací programů celoživotního 

vzdělávání a uskutečňujeme vzdělávací aktivity a sociální programy v celé šíři potřebnosti. Základním 

posláním ústavu je podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání v širokém spektru vědních 

oborů i zájmových oblastí. Důraz je kladen na uskutečňování společensky žádoucích vzdělávacích 

programů, sociálních programů a programů řešících zaměstnanost obyvatelstva. Jednou z hlavních 

aktivit je ovšem vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Výsledkem čtrnáctileté činnosti 

v této oblasti je vysoce kvalitní tým odborných lektorů, profesionalita organizačních pracovníků a 

moderní materiálně technické vybavení.  

Dlouhodobě organizujeme kvalifikační a rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, odborné semináře  

a školení. Při realizaci těchto záměrů spolupracujeme účinně s orgány místní a státní správy, 

podnikatelskými subjekty, odbory, spolky a dalšími 

organizacemi působícími ve vzdělávání dospělých. 

Úzká spolupráce je navázána s Magistrátem města 

Karviná a dalšími územně samosprávnými celky  

v Moravskoslezském kraji.  

 

Vybavení učeben  

 

Učebny mají kapacitu 25 - 50 osob, učebny jsou 

moderně vybaveny účelným nábytkem  

a audiovizuální technikou a svými parametry 

překračují požadavky na vybavení prostor při 

vzdělávání  dospělých.  Učebna PC  je  v  současné  

době po celkové rekonstrukci - nové hardwarové  

a softwarové vybavení počítačů. 



Rok 2016 

 

Realizace akreditovaných  rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů a seminářů 

 
 

 
Název kurzu 

 
Termín konání 

 
Počet 
účastníků 

 
Úspěšně  
ukončilo 

 Sanitář  8. 3. –  20. 5.2016 6 6 

 PvSS 22.3. –   2. 6. 2016 6 6 

 Sanitář 20.9. – 29.11.2016 6 6 

 PvSS 22.9. – 15.12.2016 6 5 

 Kurz PC 1. 3. –    3. 5. 2016 5 4 

 Kurz PC 15.11.- 14.12.2016 2 2 

 

 Seminář - Základy vedení rozhovoru 
s dítětem 

10.11.2016 15 

 

 

Dne 20.1.2016 bylo rozhodnutím č.j  MSK 159908/2015 organizaci uděleno pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí pro tyto činnosti: 

 Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kursů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  a jeho výchovou  

/§ 11 odst. 1 písm. C/ 

 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti /§ 40/ 

 Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti /§41/ 

 Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů /§ 43/ 

 

Členství v asociacích a sdruženích v roce 2016 

 

 

 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza 

číslo registrace 77 99 721 

 

Nízkoprahové zařízení Oáza nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při 

řešení osobních situací, formou poskytování potřebných informací a vhodných aktivizačních činností, 

které přispívají ke zlepšení kvality života klientů. NZDM Oáza funguje již od 1. srpna 2001 a to 

znamená, že v Karviné provozuje službu už skoro 16 let. Toto zařízení začínalo se svým provozem 

jako středisko volného času dětí a mládeže za spolupráce nynějšího Akademického ústavu z.ú. a 

Magistrátu města Karviné. Od roku 2007 je registrovanou službou a věnuje se dětem a mladistvým 

ve věku 6-26 let. NZDM Oáza se nachází v budově Akademického ústavu Karviná, z. ú. Na ulici 

Mírová 1434, Karviná. Klienti tohoto zařízení jsou tedy převážně z lokality Karviná – Nové Město. Do 

zařízení docházejí opravdu klienti v celé šíři věkového rozpětí, čemuž je přizpůsobena i škála aktivit.  

Ve službě jim je poskytována odborná pomoc, dále pak pomoc s přípravou na školní výuku. Klienti 

mají možnost v zařízení smysluplně trávit svůj volný čas. Cílem našeho zařízení je poskytovat kvalitní 

sociální služby a preventivně působit v různých oblastech. 

Cíle 

 pomoc klientovi, poradit si v obtížných situacích (vztahové a rodinné problémy, sexuální oblast, 

gamblerství, drogy, šikana, násilí) 

 pomoc klientovi s řešením problémů ve škole (záškoláctví, domácí úkoly, pomoc s přípravou do 

školy, šikana, ukončení studia, pomoc při rozhodování výběru školy) 

 podporovat tvorbu a rozvoj klientských aktivit a umožnit smysluplné trávení volného času 

 pomoc klientovi s řešením problémů souvisejících se zaměstnáním (psaní životopisu, žádost  

o zaměstnání, orientace na internetových stránkách, vyhledávání pracovních míst, pomoc při 

volbě povolání) 

 posilovat komunikační schopnosti klienta ve vztahu s vrstevníky, rodinou a společenským okolím 

(pomoc s přijímáním společenského chování, poradenství s přípravou do života, zvládání 

komunikace) 

 

Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které žijí, nebo se často pohybují v lokalitě Karviná - Nové Město 

Věková hranice 6 let je podmíněna zahájením povinné školní docházky 

 

 



Jedná se o osoby: 

 které zažívají nepříznivé sociální situace 

 neumí řešit osobní situace a krize 

 žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

   dávají přednost pasivnímu trávení volného času 

   tráví volný čas na ulici  

   svým jednáním ohrožují sebe a své okolí 

 které se cítí opuštěny či vyloučeny  

 

Služba není určena: 

 osobám s těžkým zdravotním postižením (tělesným, mentálním a smyslovým postižením)  

 osobám mladším 6 let  

 dětem, které nenavštěvují základní školu 

 osobám starším 26 let 

 které žádají o jinou sociální službu, než kterou zařízení poskytuje 

 

Provozní doba v roce 2016 

Provozní doba  Věk 

 
6 - 11 let 12 - 26 let 

pondělí, středa, pátek 12:00 – 14:00 14:00 – 17:00 

úterý, čtvrtek 12:00 – 14:00 14:30 – 19:00 

Prázdninové dny (celodenní provoz) 

 
6 - 26 let 

Pondělí – pátek   10:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

 

Kapacita - v zařízení se v jednu chvíli může vyskytovat maximálně 30 osob 

 

Zásady 

 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 - služby jsou poskytovány bezplatně 

 

 Dobrovolnost - klienti se sami rozhodují, zda zařízení navštíví a do jakých připravených aktivit se 

zapojí 

 



 Rovnost - nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro seberealizaci klientů, kteří mohou se podílet 

na činnosti zařízení a ovlivňovat ji bez ohledu na etnické, názorové či náboženské odlišnosti 

 

 Individuální přístup - ke každému klientovi 

 
 

 

Statistické údaje za rok 2016 

Počet provozních dnů  238 dnů 

Denní průměr počtu klientů 23 osob 

Evidovaný počet aktivních klientů 6 do 26 let: 

z toho dívek a žen 

z toho chlapců a mužů 

143 osob 

47 osob  

96 osob 

Evidovaný počet aktivních klientů 6 - 18 let 36 osob 

Evidovaný počet aktivních klientů  15 - 26 let 107 osob 

Počet poskytnutých intervencí v roce 504 

Roční počet kontaktů s klienty 5548 

 

Projekty NZDM Oáza 2016 

  

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 

2016  

Financováno z  rozpočtu Moravskoslezského kraje (Krajský úřad - Odbor soc. věcí) 

(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016) 

Primárním cílem projektu je podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených 

soc. vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování soc. služeb, které jim pomohou při 

odstraňování bariér k plnohodnotnému soc. začlenění a zaměstnání. 

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313  

Financováno z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Odbor soc. věcí)  

(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016) 

Cílem projektu je 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.                                                



Grantový program Pro region 2016 

Financováno z rozpočtu NADACE OKD ve spolupráci s New World Resources N. V., RPG Byty, 

s.r.o., Advanced World Transport a.s., Green Gas DBP, a.s. 

„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže“ č. projektu 161110119 

(15. 04. 2016 – 15. 04. 2017) 

Projekt řeší požadavek na účelné trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže a vytváří 

podmínky pro nabídku neformálního vzdělání, které nejsou v této lokalitě zastoupeny. 

 

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení 

v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016 

Financováno z prostředků Moravskoslezského kraje (Krajský úřad – Odbor soc. věcí) 

„Finanční a digitální gramotnost jako základní znalosti 21. století“ 

(01 .02. 2016 - 30. 11. 2016) 

Cílem projektu je pomoci mladým dospělým osvojit si základní znalosti z oblasti internetového 

bankovnictví a financí celkově a také upozornit na nástrahy neuváženého užívání internetu. 

Projektem bude podpořena finanční a digitální gramotnost mladých a mladých dospělých. 

 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 

2016/2017 

Financováno z prostředků Moravskoslezského kraje (Krajský úřad – Odbor školství, mládeže a 

sportu) 

„Vzděláním k lepšímu životu“ 

(01 .09. 2016 - 30. 08. 2017) 

Účelem dotačního programu je preventivně působit na množství interpersonálních konfliktů v lokalitě 

se zvýšenou kriminalitou a nezaměstnaností pomocí zajištění větší kvalifikovanosti a vzdělanosti 

mládeže celkově v lokalitě Karviná - Nové Město. 

  

„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“ 

Financováno z rozpočtu Magistrátu města Karviné (Odbor soc. věcí)  

(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016) 

Cílem projektu je poskytovat službu soc. prevence a účelnou a longitudinální prací motivovat klienty 

k začlenění do společnosti a k řádnému způsobu života a tím tak předcházet vzniku nežádoucích 

patologických jevů. 

 

 

 



Pracovní skupina nízkoprahových služeb pro děti  a mládež  

Moravskoslezského kraje 

 

 

PS NZDM MSK je formální skupinou sociálních služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a 

terénních programů, které provozují nestátní neziskové organizace nebo obce v Moravskoslezském 

kraji.  

V rámci Pracovní skupiny nízkoprahových služeb pro děti a mládež MSK fungují dvě rovnocenné 

skupiny: 

 

a) Pracovní skupina nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje (dále 

jen „PS NZDM MSK“) – založená 20. 11. 2004;  

 

b) Pracovní skupina streetwork Moravskoslezského kraje (dále jen „PS STREET MSK“) – 

založená 1. 2. 2008 Každá pracovní skupina má svá setkání, svá témata, svá dohodnutá pravidla.  

 

Další podrobné informace naleznete v samostatné výroční zprávě NZDM OÁZA dostupné na 

www.akademickyustav/oaza.cz 

 

 

 

 

http://www.akademickyustav/oaza.cz


Finanční zpráva za rok 2016    

     

NÁKLADY 2016 v Kč  VÝNOSY 2016 v Kč 

kancelářské potřeby 3 718  Ministerstvo práce a sociálních věcí 679 000 

čistící a hygienické potřeby 7 643  Moravskoslezský kraj 1 040 996 

výtvarné potřeby, hračky 9 240  Statutární Město Karviná 105 000 

drobné vybavení 43 631  nadace OKD 127 761 

odborná literatura 2 810  kurzy 283 832 

ostatní materiál 35 206  ostatní příjmy 15 280 

materiálové náklady celkem: 102 248  celkové výnosy za rok 2016 2 251 869 

        

elektrická energie 30 321  hospodářský výsledek 2016 -533 130 

plyn 129 671      

pohonné hmoty 16 802    

voda, teplo, služby 29 931    

energie celkem 206 725    

opravy a udržování 9 729    

       

cestovní náhrady 1903    

náklady na reprezentaci 1187    

       

telefonní poplatky, internet 42 697    

poštovné 1 430    

právní, účetní, poradenské služby 30 000    

odborné služby, školení, supervize 56 460    

nájemné 94 614    

ostatní služby 181 663    

služby celkem 406 864    

       

provozní náklady celkem 728 656    

       

hrubé mzdy zaměstnanců 1 197 810    

dohody o pracovní činnosti 121 200    

dohody o provedení práce 214 796    
zákonné sociální a zdravotní 
pojištění 446 335    

zákonné sociální náklady 51 359    

mzdové náklady celkem 2 031 500    

       

pojištění 12 349    

bankovní poplatky 3 549    

ostatní dané poplatky 8 945    

jiné náklady celkem 24 843    

       

celkové náklady za rok 2016 2 784 999    



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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Personální obsazení v organizaci v roce 2016 

 

Ředitelka – zakladatelka organizace 

PhDr. Irena Piskořová, PhD. 

Od října 2016 byla z důvodu dlouhodobého zahraničního pobytu ředitelky,  pověřena řízením organizace  

Bc. Ingrid Piskořová. 

 

Hlavní pracovní poměr 

           PhDr. Irena Piskořová, PhD.                 Mgr. Jaroslava Hanzlová 

Lenka Guziurová                                   Bc. Ingrid Piskořová 

Milan Lukša                                           Tomáš Svrčina 

Bc. Renáta Gore                                    Bc. René Knapík 

 

 

Dohody o provedení práce  – odborní lektoři 

 

Baleková Jolana        Ing. Andrea Owczarzyová 

Mgr. Bohumila Čurdová                         Mgr. Darina Mazurková 

Ing. Jan Dittrich                                      Ing. Jana Mrázová 

Mgr. Daria Gazurová                             MUDr. Marta Pryszczová 

PhDr. Vanda Gradková                         Mgr. Radomíra Sikorová      

Mgr. Věra Hellerová                              Václav Vilášek 

Vladimír Krampol                                   Bc. Alena Zapletalová 

Renáta Lupienská 

Mgr. Petr Mišík 

 

 

Dohody o provedení práce – ostatní pracovníci 

 

PhDr. Nikol Hanzlová                             Lenka Wodecká 

Mgr. Lucie Králová                                 Ivo Piskoř 

Jiřina Madecká          

                               

 

Dobrovolník   -   Michaela Burdová 

 

 



Děkujeme za finanční podporu v roce 2016 

 

 

 

 

  Moravskoslezský kraj 

 

 

 

 

Nadace OKD 

 

 

 

 

    Statutární Město Karviná 

 

 

 

 

 

    Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 


