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Sme útočiskom 

pre ľudí v krajnej núdzi, bez 
domova, 

pre ľudí, ktorých často už nikto 
nechce...

Kto sme?Kto sme?

nechce...



 Dočasný domov  pre vyše 250 
ľudí  z celého Slovenska 

 Útulok
 Nocľaháreň

Pre rodiny s deťmi bývanie vo 

Čo zabezpečujeme ?Čo zabezpečujeme ?

 Pre rodiny s deťmi bývanie vo 
svojpomocne vybudovaných a 
kontajnerových domčekoch



 Sociálne služby
 Právne poradenstvo
 Psychologické poradenstvo
 Duchovnú pomoc

PoskytujemePoskytujeme



 ZOO terapia
 Biblioterapia
 Pracovná terapia

Formy lieFormy liečby čby 

a pomocia pomoci

 Pracovná terapia
 Dramatoterapia
 Prednášky na školách 
 Tvorivé dielne



 Oáza pestuje zeleninu, ovocie, kvety, okrasné dreviny 
pre svoje potreby a priateľov Oázy.

Práca v skleníkuPráca v skleníku



 Zvieracia farma

 Psí útulok

ZooterapiaZooterapia



Krížová 
cesta



 Dobrovoľnícke dni s firmami
 Besedy s mladými 
 Terénna sociálna práca 

Ďalšie aktivityĎalšie aktivity



Beháme pre chudobných
Snažíme sa prácu s chudobnými prezentovať 

na slovenských i zahraničných bežeckých podujatiach



Z Košíc do Ríma a Vatikánu

- v r. 2016 – Beh za chudobných - beh o. 
Gombitu – 1560 km – 36 maratónov za 50 

dní

- v r. 2017 – Štafetový beh 2017 – non stop 
beh – 1770 km za 10 dní



 Chudobných stále pribúda
 Ľudia potrebujú pomoc 

a nádej
 Pretože  veríme, že zmyslom 

Prečo pomáhať Oáze?Prečo pomáhať Oáze?

 Pretože  veríme, že zmyslom 
života je milovať blížneho a konať dobro



Zvyšujeme Zvyšujeme 
kapacitukapacitu



Všímajme si chudobu v našom 
bezprostrednom okolí

• možno je chudobná naša kamarátka
• možno je chudobný náš brat alebo sestra
• možno sú chudobní naši starí rodičia• možno sú chudobní naši starí rodičia
• kolegyňa v práci sa vyhýba spoločným akciám, 

príbuzný sa nezúčastňuje na rodinných oslavách –
kto vie, že možno je dôvodom to, že nemá peniaze 
na darčeky...

Väčšina bezdomovcov by nemusela žiť v úplnej 
biede, keby sme ich pred pádom na dno včas 
zachytili.
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