Hledání cesty

20 let
občanské humanitární sdružení

OÁZA HODONÍN

středisko speciálních služeb

Představujeme Oázu
Touto publikací se Vám pøedstavuje občanské sdružení Oáza
Hodonín støedisko speciálních služeb, jehož posláním je zlepšování životních podmínek zdravotnì handicapovaných, seniorù, dětí a mládeže. To znamená jejich vzdìlávání, rehabilitaci,
pracovní zaøazení, volnoèasové aktivity, sportovní, kulturní
a spoleèenské vyžití.
Občanské sdružení bylo založeno v øíjnu roku 1993. Jsme skupina zdravotnì handicapovaných lidí, jenž nechce èekat, až pro
nás spoleènost nìco udìlá. Chceme sami pøispìt k øešení problémù
handicapovaných formou péèe mimo státní ústavy podle vzoru
støedisek Beitestolen Helsesportsenter v Norsku a Wenkenrode
v Holandsku, která jsme osobnì navštívili.
Naše èinnost je velmi bohatá. Poøádáme vzdìlávací, kulturní
a sportovní akce pro zdravotnì handicapované, ale i pro širokou veøejnost. Organizujeme poznávací i ozdravné pobyty u nás
i v zahranièí. Naše úsilí je zaměřeno na co možná nejširší integraci zdravotnì handicapovaných do majoritní spoleènosti.
Našim stìžejním úkolem je výstavba víceúčelového bezbariérového
areálu v Hodonínì - Rybáøích zahrnujícího vstupní budovy, šest
dvojdomkù a táboøištì se zastøešeným ohništìm, sloužícího nejen
k pobytu tìžce zdravotnì postižených osob, ale i k akcím našeho
obèanského sdružení i jiných organizací.
Protože si vážíme finanèních prostøedkù z grantù, nadací, sponzorù a dárcù z øad veøejnosti, ze kterých je tento areál financován,
všichni naši èlenové vykonávají svoji èinnost doposud bez nároku
na mzdu. Tato èinnost se již některým z nás stala životní náplní
a posláním.
Dìkujeme tímto všem sponzorùm a lidem dobré vùle, kteøí nás
v naší snaze podporují a všem, kteøí nám v naší práci nezištnì
pomáhají. Pro ty co chtìjí na naši èinnost nebo výstavbu finanènì pøispìt máme zøízenu veøejnou sbírku povolenou Krajským
úřadem Jihomoravského kraje. Kdo má možnost pøispìt materiálnì èi osobní pomocí, mùže nás navštívit kdykoliv pøímo
v areálu Oázy Hodonín, pøípadnì po telefonické domluvì.
I malá pomoc spoluvytváří velké dílo.
Kontakt: Oáza Hodonín, Rybáøská 32, 695 01 Hodonín
telefon 518 352 877, mobil 608 149 306
e-mail: oaza.hod@seznam.cz web: www.oazahodonin.cz
číslo sbírkového úètu: 86-2395960207/0100
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Letecký pohled ukazuje výjimečnost polohy Oázy
Hodonín v přírodním a rekreačním prostředí
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Vítejte na Oáze
Bezbariérový areál Oáza Hodonín je svojí výjimečnou polohou v klidném prostředí a zajímavém regionu předurčen pro kvalitní ubytování
a využití volného času zdravotně handicapovaných osob, ale i široké veřejnosti.
Veřejností nejvíce využívanou částí areálu je zastřešené ohniště
a také klubovna s krbem.
Areál sousedí s aquaparkem (letní koupaliště, hřiště pro plážový
volejbal, fotbálek, minigolf a krytý bazén), stadionem Sokola Hodonín (travnaté fotbalové hřiště, tenisové kurty s krytou halou)
a slepým ramenem řeky Moravy pro sportovní rybolov a výcvik raftingu
a kanoistiky.
Nedaleké přístaviště U jezu na řece Moravě nabízí možnost vyjížděk výletní lodí, motorovými čluny, anebo klidné posezení s bohatým kulturním programem.
Areál Oázy se nachází v klidové rekreační zóně asi pět minut chůze od centra města. Poloha Oázy a rovinatý terén je vhodný pro pěší
i cykloturistiku i vyjížďky vozíčkářů.
Je zde možnost návštěvy Zoo či Lázní Hodonín, nedalekého Národního kulturního památníku Slovanské hradiště Mikulčice, Lednickovaltického areálu, Zámku Milotice, Muzea vesnice jihovýchodní Moravy
Skanzen Strážnice, historických Templářských sklepů Čejkovice,
vinařských akcí a mnoha dalších zajímavých míst.
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Takhle jsme tenkrát začínali...

Na počátku jsme
svépomocí zbourali
staré domy, zcelili
několik pozemků a
vybudovali inženýrské sítě, plynovod,
vodovod, kanalizaci
a elektrické rozvody
včetně přípojek.
Bylo nutno vyrovnat
terén, navézt desítky
náklaďáků zeminy,
zlikvidovat mokřady,
postavit opěrnou zeď,
a vybudovat přístupovou komunikaci s
patřičným sklonem
pro vozíčkáře.

Cihly ze zbouraných domů jsme očistili
a získali tak stavební materiál pro nové
dvojdomky v budoucím areálu. Na čištění se
podíleli sami postižení, vozíčkáři, nevidomí
a spousta našich kamarádů.
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Při výstavbě areálu Oázy každý
rád přiloží ruku k dílu...

Provedli jsme výkopy, bednění a betonáž základů nových domků.
Hrubé stavby jsme postavili ze starých očištěných cihel. Většinu
práce jsme dělali při víkendových brigádách za nezištné materiální i technické pomoci místních firem.
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Střešní vazníky (krovy) jsme vyráběli společně s klienty psychiatrické léčebny v rámci jejich pracovní terapie na týdenních pobytech.

Při přípravě a montáži střešní krytiny
pomáhala také naše
děvčata na invalidních vozících.
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Náš celoroční program

HLEDÁNÍ CESTY
Účelové využití volnočasovch aktivit zdravotně handicapovaných
osob, seniorů, dětí a mládeže v rámci klubové a kulturní činnosti,
vzdělávání, sportu a rehabilitace, jako prevence závislostí na návykových látkách, automatech a sektách.

Ty a já až na světa kraj
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Čumhaus, zastřešené ohniště,
je centrem našeho areálu

Táborový kruh je od počátku lidstva místem setkávání přátel a kamarádů. Celoročně
nabízí příjemné posezení u ohně s písničkou,
vyprávěním, opékáním či grilováním.

Čumhaus obdivoval i předseda
Národní rady zdravotně postižených Vašek Krása
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Rehabilitace
V prùbìhu let jsme si pod
vedením odborníků pøiblížili více zpùsobù fyzioterapie, abychom tak získali
co nejvìtší pøehled a každý
si mohl doplnit pro sebe
potřebnou navštìvovanou
terapii ve zdravotnických
zaøízeních.

Nejhezčí pohled na
svět je z koňského
hřbetu

• Každoroèní rehabilitaèní pobyty u moøe v Chorvatsku
• Pobyty v Lázních Luhaèovice
• Montoviny - výuka automasáže a rùzných praktik
cvièení
• Rehabilitaèní pobyty na
středisku Litner - masáže
a cvièení
• Hipoterapie v Hipocentru
Koryèany
Cvičení jógy v klubovně
v zimních měsících
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Sport

hledáme hranice svých možností

Trojský kanál v Praze
Volné potápění v Egyptě

Turnaj v ruských kuželkách na Oáze
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Pøes veškeré naše
tìlesné a smyslové
handicapy si rádi
zasportujeme. A už
pøi raftingu, jezdectví, volném potápìní, plavání v krytém
bazénu,
turistice,
cykloturistice i pro
nevidomé a tìlesnì
postižené na tandemech a duplexech,
poøádáme tréninky
a turnaje v ruských
kuželkách pro zdravotně handicapované
i seniory.

Rafting v písčitých meandrech
řeky Moravy pro všechny
Zveme vás na společnou plavbu jedinečným úsekem řeky Moravy s přírodní rezervací Váté písky a ptačími rezervacemi.
V romantickém prostředí vás naučíme nejen pádlovat
či kormidlovat, ale můžete se i koupat v písčitých mělčinách
a nechat se unášet říčními proudy.
Posvačíme při zastávkách na písčitých plážích při pozorování
čápů, volavek, břehulí a bobrů.
V posledním úseku se svezeme na palubě výletní lodi zpět
do Hodonína s občerstvením a písničkou.

Teambuilding zahraničních
studentů pro Rotary klub

Kluby duševního zdraví PL Šternberk a Luisa Uherský Brod
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Kdo nemůže chodit,
může se plavit
Morava nabízí romantická místa

Pasování
nových
vodáků

Při plavbě si účastníci vychutnají i vodní hrátky
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Společenský život s Oázou
Snažíme se stále o
co nejrozmanitìjší
nabídku spoleèenského života nejen
pro zdravotnì handicapované, ale i pro
veøejnost.
Poøádáme benefièní koncerty, různé
besedy o cestování,
veèery pøi svíèkách
se zajímavými lidmi,
posezení u krbu èi
táborového ohnì s
písnièkou, spoleèné
návštìvy plesù, výstav, vernisáží a jiných kulturních programù.
Také mikulášská a vánoèní setkání, silvestrovské pobyty, oslavy
životních jubileí, svatby a svíce. Jako výborné zázemí nám slouží
velká spoleèenská místnost s krbem a venku velké zastøešené ohništì, takzvaný Èumhaus. Zkrátka to tu prostì žije!
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Slovácký humanitární ples
handicapovaných a všech lidí dobré vůle
Jednou z našich nejvìtších každoroèních akcí je Slovácký humanitární ples. Kromì dechové hudby a cimbálové muziky je zde spousta
pøedtanèení, krojovaná moravská beseda, polonéza, country tance,
vystoupení souborù klasických i moderních tancù i diskotéka. Každý rok připravujeme jiné pùlnoèní pøekvapení, napøíklad orientální
tance, pùlnoèní kankán, vystoupení létajících mužù èi mažoretky
seniorky a mnoho dalších. Každý si pøijde na své. Ti co nemohou
tanèit, mají stále co sledovat a ti co
nevidí si rádi zazpívají lidové písnièky pøi cimbálu a nebo dechovce.
V sále je vždy patrné, jak se i postižení dovedou spontánně bavit.
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FESTIVAL TOLERANCE
pravidelná přehlídka zájmové umělecké činnosti
zdravotně postižených a jejich hostů
festival tolerance žánrů, handicapu a národností
Už druhé desetiletí se snažíme skloubit vystoupení zdravotnì postižených písnièkáøù, hudebníkù a výtvarníkù s vystoupením hudebních souborù rùzných žánrù od rocku pøes country, folk, až po
folklor. V rámci festivalu vystupují úèastníci nejen na podiích sálù,
ale i v domovech seniorù, v dìtském domovì, na školách, v Zeleném domì pohody pro mentálnì postižené a samozřejmě i pøímo
v areálu Oázy. Festivalový veèer konèí spoleèným muzicírováním
vystupujících i diváků, to máme všichni k sobì blíž a zapomínáme
na své neduhy a starosti všedních dnù.

Neopakovatelná
atmosféra festivalového odpoledne na Oáze
u vody.
Písnièky z krabièky naší babièky v domově
seniorů S-centrum Hodonín.
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Módní přehlídka vozíčkářů
a zrakově postižených
Každoroènì si naše dìvèata pøipravují moderovanou módní pøehlídku,
aby svému okolí dokázala,
jak jim to na invalidním
vozíku sluší. Pøedvádějí
vlastní modely, ale i šaty
zapùjèené
z
místních
módních salonù. Za svou
odvahu a šikovnost si
vždy vyslouží velký obdiv
a uznání diváků.
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Cestujeme s Oázou
a plníme si tím své sny...
Při cestování v partě si vždy pomůžeme a společně se dostaneme na
místa, kam bychom se sami bez cizí
pomoci nikdy nedostali. Každá cesta
má svou vůni, chuť, melodii, teplotu
či chlad a obohatí nás o nové poznání
a krásné vzpomínky.

Vysoké Tatry

U Rudého moře

Oblast Luxoru v Egyptě
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Na svých cestách
jsme společně navštívili například
Chalkidiki v Řecku,
Řím a Vatikán v Itálii, historické město
Budva v Černé Hoře,
Chorvatsko, vodopády v Bosně, španělskou Katalánii, švýcarské Alpy, okružní
cestu Holandskem,
rafting na řekách ve
Francii a na řekách
a fjordech v Norsku,
Egypt, Vysoké Tatry,
Jordánsko, Paříž,
Jeruzalém a Mrtvé
moře v Izraeli.

Ledovce v Norsku
Jordánsko, skalní město Petra

Noc v Paříži
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Střípky z akcí na Oáze
aneb u nás se pořád něco děje

Soustředění
nevidomých
s vodicími psy

Zkoušení
elektrických
vozíků

Stále
budujeme...

Den Země
pro děti
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HODONÍN
Společné obědy
na brigádách

Předání automobilu
jako daru od ČEZ

Firemní dobrovolnické dny na Oáze
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Vzdělávací programy
Již dvacet let se soustøeïujeme na vzdìlávací programy pro zrakovì postižené a nevidomé, tìžce zdravotnì handicapované vèetnì
vozíèkáøù, pro osoby s civilizaèními chorobami, ale i jejich rodinné
pøíslušníky, pro osoby peèující a prùvodce. Vìnujeme se vzdìlávací
a osvìtové èinnosti pro odbornou a širokou veøejnost v oblasti výpoèetní techniky, poèítaèové grafiky, úèetnictví, právní minimum
v oblasti sociální problematiky a finanèní gramotnosti.

Pomáháme handicapovaným studentùm pøi
studiích na støedních
a vysokých školách s
obory se sociálním zamìøením. Poskytujeme
také praxi studentùm
výše uvedených škol.
Areál Oázy využívají
i jiné organizace pro
výcvik prostorové orientace a sebeobsluhy
a soustøedìní nevidomých s vodícími psy.
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CHCETE I VY PŘISPĚT
NA VÝSTAVBU A PROVOZ AREÁLU OÁZA?
• Využijte pronájmu našich prostor k poøádání dopoledních
i odpoledních kurzù, semináøù, školení, teambuildingù a jiných
firemních akcí, èi veèerních spoleèenských nebo rodinných setkání
• Nabízíme spoleèenskou místnost s krbem, vybaveným
kuchyòským koutem, sociálním zaøízením a s možností ubytování
• Venkovní posezení u grilu èi v zastøešeném ohništi
• Parkování v uzavøeném areálu

I malá pomoc vytvoří velké dílo
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HLEDÁME SPONZORY A DOBROVOLNÍKY
Chcete se podílet na budování tohoto ojedinìlého areálu,
a už finanèním èi materiálním pøíspìvkem, zapùjèením stavební
mechanizace èi vlastní prací?
Získali jsme stavební povolení k výstavbì druhé etapy: Vstupní
budovy s velkým spoleèenským sálem, s uèebnami, s prostory
pro klubovou a sportovní èinnost a bezbariérovými ubytovacími
prostory se sociálním zaøízením pro tìžce zdravotnì handicapované úèastníky našich programù.
Pøijïte do našeho dobrovolnického teamu lidí, kteøí se i v dnešní
neklidné dobì snaží vybudovat nìco trvalého, praktického
a užiteèného, něčeho co po nás zůstane.
Na shledanou na Oáze!
„Protože jsem poznal trýzeò života, vykopal jsem studnu,
aby i jiní z ní mohli pít.“
E.T. Seton

Oáza Hodonín støedisko speciálních služeb
Rybáøská 32, 695 01 Hodonín
telefon 518 352 877, mobil 608 149 306
e-mail: oaza.hod@seznam.cz
web: www.oazahodonin.cz
èíslo bìžného úètu: 1654330257/0100
èíslo sbírkového úètu: 86-2395960207/0100
Vydala Oáza Hodonín v roce 2013 ke 20. výroèí svého vzniku

