Tisková zpráva, 22. března 2017 v Českém Těšíně
Světový den sociální práce na VOŠ Ostrava
21. března měl svůj svátek Světový den sociální práce. U této příležitosti VOŠ Sociální
Ostrava uspořádala konferenci, kterou poukázala na významnost sociální práce jako
studijního oboru, ale i na podstatu sociálních služeb ve společnosti.
Na konferenci se hovořilo jak o sociálních službách, tak o statutu profese a oboru.
Konferenci koordinovala Mgr. Michaela Holaňová, která je odborným garantem oboru a
garantem sekce odborných předmětů.
O službě Slezské diakonie INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov hovořila Mgr. Michaela
Ohřálová, koordinátorka této služby. V rámci svého příspěvku promítla film Zuřivec.
Animovaný film Zuřivec byl natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí,
které zažily domácí násilí. Film je inspirován oceněnou knihou Zuřivec Gro Dahlové a Sveina
Nyhuse a přináší jasné poselství pro všechny, kteří něco podobného zažili: nejsi v tom sám,
není to tvoje vina, můžeš se svěřit někomu, komu důvěřuješ. Násilí je možné zastavit.
Na konferenci se také hovořilo o spolupráci Slezské diakonie a pořádající školy. Současnou
spolupráci, která úspěšně probíhá v rámci dobrovolnictví studentů ve službách Slezské
diakonie a rovněž formou odborných vstupů našich zaměstnanců ze sociálních služeb
v rámci různých diskusních a odborných fór, doplní spolupráce v oblasti zvyšování statutu
profese a získávání lidí ke studiu sociální práce a následného uplatnění v případě zájmu
studentů i v řadách zaměstnanců SD.
„Lze se těšit na společné prezentace o významnosti profese a oboru, na spolupráci studentů
na akcích, které upozorňují společnost na význam sociální práce, sociálních služeb a
profese sociálního pracovníka. V nejbližší době se připravuje natočení společného spotu o
uplatnění absolventů v praxi naší organizace,“ říká Lenka Waszutová, která o spolupráci a
statusu profese na konferenci za Slezskou diakonii hovořila.
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