
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE SLUŽBY JSOU 

ZADARA 

Kde nás najdeš?  

Dvořákova 959/1, Litoměřice 412 01 

Můžeš přijít každý všední 

den od pondělí do čtvrtka 

od 12 do 5 hodin, v pátek 

od 12 do 4 hodin. Mimo 

to v pondělí a ve středu 

si můžeš přijít pro radu 

ráno od 9 do 12. 

Můžeš u nás trávit 

svůj volnej čas se 

svýma kámošema. 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ OÁZA 

Chceš si pokecat a 
dozvědět se něco nového? 
Nevíš si s něčím rady? Máš 

starosti a potřebuješ 
s něčím pomoc? Můžeš se 

na nás s čímkoli obrátit. 

 JSME TU PRO TEBE!! 

Můžeš poslouchat muziku, 

jít na kompa, sledovat filmy 

na přání, hrát stolní hry, 

fotbálek, šipky nebo 

pinčes. Můžeme jít spolu 

ven na procházku, se 

skejtama, s bruslema nebo 

s míčem na hřiště. 

Můžeme ti pomoct 

s domácími úkoly, nebo 

s předmětem, který ti 

moc nejde a vůbec se 

vším do školy. 



ZÁSADY OÁZY 

1. V Oáze RESPEKTUJEME PRACOVNÍKY - „Co řeknou, to platí“. 

2. V prostorách Oázy a jejím blízkém okolí NEKOUŘÍME, NEUŽÍVÁME ALKOHOL ani OMAMNÉ LÁTKY. 

Do Oázy nechodíme pod zjevným vlivem těchto látek a do klubu je nenosíme a mezi ostatními je 

nešíříme.  

3. Do Oázy nenosíme ZBRANĚ a jiné NEBEZPEČNÉ PŘEDMĚTY. 

4. Zdržujeme se zde VULGÁRNOSTÍ, NÁSILÍ, ŠIKANY A PROJEVŮ RASISMU. Navzájem se 

neomezujeme a neutlačujeme.  

5. V prostorách Oázy a jeho okolí udržujeme POŘÁDEK a uklízíme si po sobě. Chceme ČISTÉ A 

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ. 

6. O majetek a věci v Oáze PEČUJEME a NENIČÍME je. Jsou zde pro nás! 

7. Porušení pravidel pracovník řeší vždy u každého jednotlivě a na základě dané situace a má v úmyslu 

rozhodovat SPRAVEDLIVĚ.  

8. Chováme se k sobě LASKAVĚ, UCTIVĚ a vždy RESPEKTUJEME jedinečnost toho druhého. 

9. Nezapomínej, že na všem se dá dohodnout. Základem je NASLOUCHÁNÍ, POROZUMĚNÍ, DOBRÁ 

VŮLE, TOLERANCE a RESPEKT. Pak je možné najít „cestu“ ke všemu, co si přeješ. 

10. Měj na paměti, že Oáza je zde pro tebe a zázemí, které zde tvoříme je i TVOJE ZÁSLUHA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


