
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Príspevok zo 7. ročníka medzinárodnej konferencie  

 
 
 

„Práca – cesta z bezdomovectva?“ 
  

 
  
  
  
 

  
26. - 27. 5. 2015  

Hotel Junior Jasná, Demänová 

 

 
Konferenciu realizovalo OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený 

Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na 
podporu sociálnych zmien  



OÁZA  
nádej pre nový život n.o. 



 Dočasný domov  pre 150 ľudí  

   bez domova z celého Slovenska  

 Útulok 

 Nocľaháreň 

 

 

Čo zabezpečujeme ? 



Rekonštrukcia 

Zvýšenie kapacity 

útulku o 70 miest 



 Sociálne služby 

 Právne poradenstvo 

 Psychologické poradenstvo 

 Duchovnú pomoc 

Poskytujeme 



 ZOO terapia 

 Biblioterapia 

 Pracovná terapia 

 Dramatoterapia 

 Prednášky na školách  

 Tvorivé dielne 

Formy liečby  

a pomoci 



 Zvieracia farma 

 

  Psí útulok 

 

Zooterapia 



 Knižnica 

 Spolupráca  

   s vydavateľstvom IKAR 

Biblioterapia 



 Práca na farme  

 Práca v útulku pre psov  

 Práca na stavbe  

 Práca v skleníku 

 Skrášľovanie okolia  

 Práca pre obec  

 Brigáda  

 www.lacnavypomoc.sk 

Pracovná 

terapia 



 Oáza pestuje zeleninu, ovocie, kvety, okrasné dreviny. 

 Pre svoje potreby a priateľov Oázy. 

Práca v sklenníku 



  V spolupráci s n.o. Artest a Oázy vzniklo sociálne 
divadlo Oáza, ktoré sa stalo súčasťou divadla Hopi-
hope. 

  Prvá autorská hra „Zatratenci“ 

Dramatoterapia 



Krížová  

cesta 



 Dobrovoľnícke dni s firmami  

 Maratón za chudobných 

 Terénna sociálna práca  

 

Realizujeme a podporujeme 



Proti: 

 Spoločensky náročná téma. 

 Výsledky práce s bezdomovcami nie je vidno okamžite. 

 Vysoké náklady 

 Predsudky  

Prečo (NE) pomáhať Oáze? 



Pre: 

 Chudobných stále pribúda. 

 Ľudia potrebujú pomoc  

   a nádej na návrat do života. 

 Nikdy nevieme či nebudeme  

   potrebovať sami takúto pomoc. 

 Ľudia bez domova si vedia  

   vážiť dobro. 

 Treba búrať predsudky. 

 

 

 

Prečo pomáhať Oáze? 



Beháme pre chudobných 
Snažíme sa prácu s chudobnými prezentovať  

na slovenských i zahraničných bežeckých podujatiach 



Beh AŠ – Svidník – MMM Košice  
V roku 2014 sme realizovali spolu  

s Ladislavom Bodnárom 940 km  

etapový beh pre chudobných 



Snažíme sa pre myšlienku šírenia 

dobra zapáliť aj ďalších ... 



Oáza – nádej pre nový život n.o. 
Záhrada Bernátovce 99, 044 13 /pošta Valaliky/ 

 
 

 E- mail: oaza-nadej@centrum.sk 

gombitap@gmail.com 

 

www.oaza-nadej.org 
Facebook: Oaza – nadej pre novy zivot   

 

 

Ďakujeme za pozornosť. 


