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Kalendář akcí VOŠS 

2014/2015 
    

Leden 2015 

6. ledna – Domácí násilí (workshop) 

6. ledna – Tříkrálová sbírka 

8. ledna - Videotrénink interakci (workshop) 

19. ledna – Zločin a oběti - výstava 

22. – 23. ledna - Celostátní setkání jazykářů 
Vyšších odborných škol 

28. ledna – Den otevřených dveří 

Únor 2015 

20. února – Sociální právo v příkladech 
(soutěž) 

Březen 2015 

Překladatelská soutěž 

Odborná přednáška o poruchách příjmu 
potravy Anabell 

Beseda k otázkám Canisterapie 

 

 

Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou vánoční a zároveň poslední vydání našeho Newsletteru v kalendářním roce 2014. Věříme, 
že Vyšší odborné škole sociální v Ostravě zachováte přízeň i na přes rok nejen jako čtenáři novinek ze života školy, 
ale i jako studenti, občané a partneři nejrůznějších aktivit. Přijdete si k nám pro radu, na výstavu, na některou 
z odborných akcí, nebo se zastavíte prostě jen tak, ze zvědavosti. Náš vzdělávací program Sociální práce je totiž 
o vás, o lidech.  

Když jsme přemýšleli, co říci v závěru roku, dospěli jsme k tomuto poznatku. Svět, který nás obklopuje je 
nekompromisní, limitující, nutí nás přijímat stále více informací. Bere nám čas i klid. To, co ale nám nevezme, jsme 
my sami a všichni kolem nás. A záleží na každém, jak tohoto potenciálu využije. Rozhlédněte se proto kolem sebe, 
zvedněte hlavu, usmějte se třeba na někoho v tramvaji, na náměstí u pohárku horkého punče, otevřete dveře, 
podejte ruku.  Zklidníte, projevíte solidaritu člověka člověku, předáte poselství, chcete-li poselství Vánoc.     

Krásné Vánoce a na shledanou v kalendářním roce 2015. 

Vaše redakční rada 

Všem našim čtenářům 

přejeme krásné Vánoce. 

V novém roce 2015 hodně 

zdraví, štěstí a lásky. 
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Stalo se… 

 
Minikonference „Studenti poznávají zahraniční sociální systémy“ 

Ve čtvrtek 30. října 2014 se v naší škole uskutečnil 2. ročník minikonference na téma „Studenti poznávají 
zahraniční sociální systémy“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o studentskou minikonferencí, provedla 
posluchače celým programem  studentka 2. ročníku Michaela Davidová. Náplň dopoledne byla pestrá. Po 
úvodním slovu Ing. Evy Zátopkové, zástupkyně ředitelky pro VOŠS, se ujala slova Mgr. Soňa Kociánová, členka 
metodické rady VOŠS a garant OPR a předmětů souvisejících. Ve svém příspěvku přiblížila posluchačům systém 
odborné praxe na naší škole. 

A poté již následovala vystoupení studentů, kteří měli možnost vycestovat za zahraničními zkušenostmi. Nejdříve 
se slova ujali studenti 3. ročníků, kteří byli na jaře 2014 vybráni na zahraniční stáž v rámci programu Leonardo da 
Vinci do Polska a na Slovensko. Na základě jejich vystoupení studenti nižších ročníků projevili velký zájem 
o podobnou zkušenost.   

Program konference doplnil zajímavý host, výtvarník Marek Nenutil. Jeho „předskokankou“ byla absolventka naší 
školy Lenka Šimůnková, DiS., která seznámila publikum se svou úspěšnou a velmi zajímavou absolventskou prací 
„Graffiti – umění nebo vandalismus“. Pan Marek Nenutil, navázal vyprávěním o své umělecké kariéře, která se 
v počátcích projevovala rovněž tvorbou graffiti. Toto zajímavé téma vedlo studenty ke kladení dotazů, které pan 
Nenutil ochotně zodpověděl.  

Od umění jsme se přesunuli na Ukrajinu. Dvě studentky 2. ročníku se tam vydaly na jaře tohoto roku jako 
dobrovolnice ADRY, aby pomáhaly dětem ze sociálně slabých rodin. Jejich vyprávění bylo zajímavé a pro některé 
velmi překvapivé a emotivní.  Poslední prezentace studentů byla ze  zářijové exkurze do Itálie. Prioritou 
zahraničního výjezdu byla návštěva sociálních zařízení v Římě.  

Závěrečné slovo pronesla Mgr. Michaela Holaňová, vedoucí učitel teoretického vyučování a garant sekce 
odborných předmětů. Pozvala všechny do předvánoční Wroclawi a informovala o dalších chystaných zahraničních 
aktivitách školy. 

Mgr. Hana Levá 
pedagog VOŠS 

 

 

Příspěvek o cestě po Ukrajině 

Vystoupení p. Marka Nenutila 
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Stalo se… 

 

Gerontologické dny Ostrava 

Tak jako v minulých letech se v polovině měsíce října 
tohoto roku konaly v Ostravě Gerontologické dny. 
Mezinárodní konference, na které si vyměňují 
zkušenosti odborníci z oblasti zdravotnictví, sociální 
práce a psychologie. Její nedílnou součástí je seminář 
pro studenty, na kterém studenti a absolventi Vyšší 
odborné školy sociální pravidelně vystupují a informují 
odborné publikum o školních aktivitách a výstupech ze 
svých absolventských prací.  

V letošním roce prezentovali odborné zahraniční stáže, 
a to stáž v Itálii a na Ukrajině. 

O zkušenosti z návštěvy sociálních zařízeních v Římě 
se podělily studentky 2. C Lenka Brecsková 
a Michaela Krmášová.     

Neméně zajímavá byla prezentace studentek Nikoly 
Dudkové z 2. C a Lucie Schmidtové z 2. C, které 
pomáhaly s doučováním dětí a přípravou 
volnočasových aktivit v Mukačevu na Ukrajině.  

Kromě zahraničních stáží studenti prezentovali své 
dobrovolnické aktivity. Aneta Sokolová z 2. B 
pohovořila o zkušenostech získaných při práci se 
seniory s demencí v Domovince Siloe a Kateřina 
Szczyrbová z 2. C posluchače seznámila s pionýrskou 
skupinou, kterou již několik let vede. Své vystoupení 
doplnila o zážitky z letních táborů, které absolvuje se 
svými svěřenci.  

Na jejich vystoupení navázaly absolventky naší školy 
Veronika Káňová, DiS. a Hana Kunovská, DiS., které 
seznámily přítomné se svými absolventskými pracemi. 
Veronika Káňová, DiS. představila práci, ve které se 
věnovala posouzení kvality života mladých lidí 
s kombinovaným postižením a Hana Kunovská, DiS. 
práci, ve které se zabývala roli dobrovolníka při 
doučování romského dítěte. 

Na závěr mi dovolte touto cestou poděkovat 
studentkám i absolventkám naší školy za jejich 
ochotu vystoupit na konferenci. Děkuji jim také za 
vynikající přípravu na tuto akci a za vzornou 
reprezentaci naší školy. Odměnou jim jistě bylo 
vstřícné publikum, které je vždy ocenilo bouřlivým 
potleskem.  

Mgr. Gabriela Klosová 
pedagog VOŠS 

 

 

Ze světa tmy 

Téměř 150 studentů si na vlastní kůži vyzkoušelo „něco 
málo ze světa tmy“. Jednalo se o akci s názvem Den 
nevidomých na VOŠS, která se uskutečnila ve čtvrtek 
13. listopadu 2014 v dopoledních hodinách na půdě 
školy. 

Studenti tak získali informace o vadách zraku, 
kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se 
zrakovým handicapem. Mohli si vyzkoušet průvodcovství 
nevidomých s bílou holí, speciální brýle simulující vady 
zraku, napsat text Brailovým písmem na Pichtově 
psacím stroji a na závěr se občerstvit v provizorní 
kavárně, kde si poslepu připravili kávu nebo čaj, 
namazali rohlík nebo chleba a zkusili, jaké to je, když jíte 
nebo pijete něco, co nevidíte. 

Akce byla uspořádána ve spolupráci s TyfloCentrem 
Ostrava, o. p. s. u příležitosti Mezinárodního dne 
nevidomých. Finančně ji podpořilo občanské sdružení 
Pro školu. 

Mgr. Karla Končeková Kvardová 
pedagog VOŠS 

 

Průvodcovství s bílou holí 

Poznávaní různých vůní 
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Stalo se… 

 

Všechny cesty vedou do Říma 

Come sta?  Jak se vám daří? 

Párla italiáno?  Mluvíte italsky? 

Mi capisce? Rozumíte mi? 

Si ? - Non? 

V úterý 4. listopadu 2014 byla ve školní galerii „Svět“ 
zahájena výstava fotografií studentů VOŠS, které na 
konci září dovezl pomyslný „školní autobus“ za 
poznáním do Itálie. Konkrétně do Říma – věčného 
města; Vatikánu – sídla katolické církve a papeže; 
romantických Benátek -  města na laguně a do 
Florencie – kolébky renesance. Studenti cestou fotili, 
aby své zážitky mohli sdílet s kolegy, kteří neměli 
možnost exkurzi absolvovat. Motivací pro ně byl 
3. ročník školní fotografické soutěže, tentokrát 
s názvem „Všechny cesty vedou do Říma“. Výstavu 
instalovala Mgr. Jana Kořistková spolu s Marcelou 
Tomčíkovou, která se za školní knihovnu také podílela 
na vyhlášení a vlastní realizaci soutěže.   

Oceněno bylo celkem 9 fotografií, a to v kategoriích: 

Pamětihodnosti (1. místo – Pohled na Svatopeterské 
náměstí – autor Tomáš Polášek 3. A; 2. místo – 
Památník symbolizující sjednocení Itálie – autor 
Veronika Pisarčíková 2. B; 3. místo – Krása Florencie 
– autor Nikola Stadtherrová 2. A). 

Ulice (1. místo – Duchové Benátek – autor Lenka 
Brecsková 2. C; 2. místo – Ničí rukavice – autor Nikola 
Stadtherrová 2. A; 3. místo – Řím z ptačí perspektivy 
– autor Tomáš Polášek 3. A). 

Sociální práce (1. místo – Pouliční umělec – autor 
Veronika Pisarčíková 2. B; 2. místo – Bída římská – 
autor Lenka Brecsková; 3. místo – Můj dům, můj hrad 
nebo privát? – autor Tomáš Fichna 2. A). 

 

Autoři vítězných fotografií převzali z rukou zástupkyně 
ředitelky školy věcné ceny, které jim věnovalo 
občanské sdružení Pro školu. Nikola Stadtherrová 
a Tomáš Fichna sdíleli s kolegy z různých studijních 
skupin pocity, které je přivedly k tomu, zaměřit objektiv 
fotoaparátu právě na artefakty a situace zachycené na 
svých fotografiích.  

Prostředí Itálie – země rozprostírající na Apeninském 
poloostrově, zejména italský temperament dokreslila 
situační scénka studentů domovské Obchodní 
akademie, kteří s trochou nadsázky a studentské 
recese v krátké etudě ztvárnili „italské manželství“.   

Slovo také dostala dlouholetá organizátorka 
zahraničních exkurzí paní PhDr. Květa Hurníková, 
která pohovořila o významu zahraničních cest pro 
vzdělávací program Sociální práce, zejména 
o možnosti porovnat zahraniční sociální systémy 
navštívených zemí s tuzemským, poznat jinou kulturu, 
prohloubit si vědomosti z historie, hovořit cizím 
jazykem a celkově - rozšířit si tak obzory. Vernisáži 
byla přítomna i Mgr. Adéla Webrová, která studenty na 
cestách spolu s PhDr. Hurníkovou pravidelně 
doprovází.    

Ochutnávka pizzy Siciliano s mozzarellou a tomatovou 
omáčkou, cappuccina a pravých italských sušenek 
byla příjemnou tečkou za zdařilou aktivitou. A my se již 
těšíme, kam nás na přes rok doveze náš pomyslný 
„školní autobus“.  

Ing. Eva Zátopková 
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS 

 

Výherci 1. míst fotosoutěže 

Vystoupení studentů OA 
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Stalo se… 

 

Bílá pastelka 

Jako každoročně se v říjnu i letos  uskutečnila celonárodní 
veřejná sbírka Bílá pastelka, do které se zapojilo i 38 dvojic 
studentů z Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Škola při této 
akci již dlouhodobě spolupracuje s Tyfloservisem a TyfloCentrem. 
Studenti ve dvojicích na území města Ostravy prodávali bílé 
pastelky a rozdávali propagační materiály Tyfloservisu 

a TyfloCentra. Celkem vybrali 32.625 Kč.  

Finance získané celonárodní sbírkou budou využity pro 
vzdělávací programy pro nevidomé a slabozraké občany, 
prostřednictvím kterých se naučí základní dovednosti umožňující 
jim samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Jedná se 
především o kurzy prostorové orientace (chůze s bílou holí) 
a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně 
prospěšnou společností Tyfloservis a o  programy (ovládání 
speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé 
včetně počítačů vybavených speciálním softwarem, podpora 
zaměstnanosti zrakově postižených aj.), které organizují SONS 
ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. 

Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili. Udělali tak  užitečnou 
věc pro nevidomé a slabozraké.  

PhDr. Květa Hurníková, Mgr. Adéla Webrová, organizátoři sbírky  
pedagogové VOŠS 

Červená stužka 

Studenti studijních skupin 1. D a 1. B se zapojili do celonárodní 
sbírky „Červená stužka“, která se koná každoročně kolem 
1.  prosince, což je Světový den boje proti AIDS. Smyslem sbírky 
je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV 
a upoutat pozornost na související problémy. Vybrané finanční 
prostředky slouží k zajištění prostředků na bezodkladnou pomoc 
lidem strádajícím v důsledku HIV/AIDS, k financování výzkumu, 
bezplatnému testování a provozu Domu světla v Praze. 

Česká společnost AIDS pomoc umožňuje studentům zdarma 
navštívit Dům světla jako poděkování za účast ve sbírce. Studenti si 
tak mohou rozšířit své znalosti o zařízeních, která poskytují sociální 
služby. 

V tomto roce se studentům podařilo vybrat 1.806 Kč. Děkujeme 
všem, kteří si červenou stužku koupili. 

Mgr. Jana Kořistková, koordinátorka sbírky 
pedagog VOŠS 

Studentky prvních ročníků VOŠS 

Studenti druhých ročníků VOŠS 
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Stalo se… 

 

Potravinová banka 

V říjnu 2014 jsme již potřetí sbírali potraviny pro 
potřebné klienty ve spolupráci s Potravinovou bankou 
v Ostravě. Celkem jsme nasbírali 40 kg potravin, které 
se stanou součástí zásob pro krizové situace 
klientů. Sbírka probíhala v rámci Dnů chudoby. 

Milí studenti a pedagogové, děkujeme za to, že jste 
nezůstali lhostejní a zapojili jste se.  

Mgr. Zita Mickertsová 
pedagog VOŠS 

Rodina 

Rodina - jedno z velkých témat, kterými se zabývá 
sociální práce. Rodina jako obrovská hodnota. Ten, 
kdo ji má, a jeho rodina je funkční, má obrovské štěstí. 
To byl ten hlavní důvod, proč jsme přijali nabídku 
Lucie Petrůjové z Centra pro rodinu a sociální péči 
vystavit kolekci fotografií s prorodinnou tematikou tří 
autorů. Vedle paní Lucie, se kterou jsme již v minulosti 
spolupracovali na jiných projektech, např. Okamžiky, 
Život s výzvou, téma rodiny zachytil svým objektivem 
významný český dokumentární fotograf a pedagog 
profesor Jindřich Štreit a fotograf Oldřich Kučera. 
Všechny tři fotografy spojuje jedno. Fotografie se 
sociálním podtextem, směřující k člověku. Jedná se 
o nádherné práce, které jsou klidným a pozitivním 
odrazem duše člověka v daném okamžiku. Pan 
profesor Štreit říká, že jeho fotografie zachycují témata, 
která přináší život. 

Komorní atmosféru vernisáže s názvem Rodina, která 
se uskutečnila dne 18. listopadu 2014, doplnila 
vhodně zvolenými verši Jaroslava Seiferta ze sbírky 
Mamince mladší kolegyně našich studentů slečna 
Michaela Kaczmarková z  domovské Obchodní 
akademie. Kytička fialek v jejím podání, vloudila do 
tváře každému z přítomných malou vzpomínku. 

Na vernisáž přijali pozvání studenti studijních skupin  
D1. A, 1. A, jejich pedagogové a také hosté. Za Centrum 
pro rodinu a sociální péči jsme přivítali pana Ing. Bc. 
Milana Svojanovského. 

Celou akci podpořilo občanské sdružení Pro školu. 

Ing. Eva Zátopková 
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS 

 

Den s Novým prostorem 

Dne 7. listopadu 2014 měli studenti příležitost setkat 
se osobně s prodejcem časopisu Nový prostor panem 
I. Žurovcem. Na besedě jim pan Žurovec vylíčil svůj 
životní příběh, seznámil je se svými zkušenostmi 
s prodejem časopisu a ochotně a rád odpověděl na 
všechny dotazy.  

Studentka dálkového studia ze studijní skupiny D 2. A 
Helena  Břusková, která setkání zprostředkovala, 
představila aktivity společnosti Astrid, o. p. s. – Sociální 
rehabilitace Ostrava a pozvala všechny přítomné na 
3. ročník akce Noc venku a Advent plný andělů.  

Pod heslem „Udělejme prodejcům hezké Vánoce“ 
během celého dne ve vestibulu školy E. Janošíková 
a Ž. Karlíčková ze studijní skupiny 1. C prodávaly 
archivní čísla NP.  

Děkujeme všem studentům a zaměstnancům, kteří 
si časopis zakoupili. 

Mgr. Jana Kořistková 
pedagog VOŠS 

 

Pan Žurovec se studentky VOŠS 

Fotografie z výstavy Rodina 
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Vánoční jarmark 

Advent je období, kdy se škola oblékne do svátečního a studenti si rozsvítí svůj vánoční stromeček. Letos se 
rozsvícení stromu ujala studijní skupina 2. A, která si pro tuto příležitost připravila také několik koled. Při známé písni 
Vánoce Vánoce přicházejí, jsme si všichni uvědomili, jak jsou ty letošní už blízko. Svíce na adventním věnci, který 
věnovala škole studentka Lucie Chrudinová 1. D dohořela a pravý vánoční jarmark začal nabírat na obrátkách. 
Zdobily se perníčky, paličkovala krajka, pil se vánoční čaj a ochutnávaly se dobroty, které připravili studenti 2. C 
v rámci „Svačinkového dne pro ADRU“. Inspirativní byly rukodělné výroby neziskových organizací (Mens Sana, 
Charita Opava, Charita Hlučín, Diagnostický ústav Ostrava-Kunčičky, Domov pro seniory Frýdek-Místek, Charita Sv. 
Alexandra) a zakoupená vánoční květina zajisté ozdobí nejeden štědrovečerní stůl. A protože Vánoce jsou také 
o lidské sounáležitosti, výtěžek z prodeje svačinek, který letos činil 2.324 Kč, byl věnován prostřednictvím ADRY 
dětem ze sociálně slabých rodin do Mukačeva na Ukrajinu. Výtěžek z prodeje vánoční květiny podpoří 
prostřednictvím Sdružení Šance děti, které čelí vážnému hemato – onkologickému onemocnění. 

Děkujeme všem dárcům z řad organizátorů, studentů, pedagogů, hostů a také neziskovým organizacím, 
které u nás na jarmarku vystavovaly a prodávaly nejen za ochotu strávit svůj čas s námi, ale i za to, že u nich 
vždy nacházíme podporu a pochopení pro naše aktivity, které doprovázejí náš vzdělávací program.      

Mgr. Gabriela Klosová 
pedagog VOŠS 

 

Stalo se… 

 

Stánky s nejen vánočními dárky Vánoční vystoupení studentů 2. A 

Zdobení vánočních perníčků 
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Studenti píší… 

 

Odborná studijní stáž v italském Římě 

Také v letošním roce jsme se měli možnost zúčastnit poznávacího zájezdu, jehož nedílnou součástí je vždy 
seznámení se se specifiky sociální práce v dané zemi. Tentokrát jsme navštívili Itálii, v rámci které jsme poznali 
Florencii, Řím a Benátky.  

Naše odborná studijní stáž se konala v Římě, kde jsme navštívili dvě instituce, které patří pod jednu neziskovou 
organizaci s názvem Futura ONLUS. Prvním zařízením bylo centrum pro socializaci Raggio Di Sole (Paprsek slunce), 
kde se věnují především mentálně postiženým a druhým pak domov pro seniory s názvem La Villa dei Nonni (Vila pro 
babičky a dědečky). 

V obou zařízeních jsme mohli vidět zásadní rozdíl, mezi péči o seniory v Itálii a v ČR. Na rozdíl od nás, v Itálii totiž 
existují jen sociální zařízení rodinného typu, což umožňuje věnovat se každému klientovi individuálně dle jeho potřeb.  

Myslím si, že tyto odborné stáže jsou pro studenty velkou šancí poznat nejen známá evropská města, ale především 
seznámit se s řešením sociálních problémů i jinde v Evropě. 

Tomáš Polášek 

student 3. A 

 

Naši průvodci po zařízeních 

Nevíte co se starým klavírem? 

Vytvoříme mu nový domov! 

Ptáte se kde? 

No přece u nás na VOŠS! 

Děkujeme případnému dárci.  

(kontaktujte: tel. 596 634 848; email: voss@voss-ova.cz) 
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Ohlasy absolventů 
 

Studium na VOŠS mi rozhodně pomohlo k získání mé pracovní pozice. Dalo mi mnoho teoretických 
i praktických znalostí a dovedností, bez kterých bych tuto pozici nemohla vykonávat.  
 
Nikola Remetová, DiS.  
 
 
Započala jsem studium na Univerzitě Karlově obor pastorační a sociální práce. Také na této univerzitě 
má studium na VOŠS Ostrava dobrou pověst, budeme se snažit, ať je tomu tak i nadále. Jsem velmi 
ráda, že jsem mohla na VOŠS studovat a moc si toho vážím. V rámci studia jsem poznala spoustu 
skvělým spolužáků, učitelů a získala jsem mnoho užitečných znalostí a postřehů a to nejen z oblasti 
sociální práce, zač velmi děkuji. 
 
Martina Schofferová, DiS. 
 

Z dosavadních pracovních zkušeností musím říct, že mě škola opravdu dobře a kvalitně  připravila, 
neměla jsem žádné problémy při zapracování, ihned jsem se orientovala v právních předpisech týkajících 
se OSPOD a po měsíci jsem začala plně  samostatně pracovat. Za to patří škole a všem vyučujícím můj 
velký DÍK.  
 
Andrea Goliášová, DiS. 
 
 
Organizace, ve které pracuji má s absolventy VOŠ dobré zkušenosti, několik jich zde pracovalo 
a pracuje. Ze školy se mi nejvíce v praxi hodí znalosti ze sociální politiky, teorií a metod sociální práce 
a také z absolvovaných praxí.  
 
Riemlová Lenka, DiS. 
 
 
Určitě mi absolvování VOŠS pomohlo v tom, abych uspěla ve výběrovém řízení. Říkali, že jsem znala 
odpověď na všechny praktické otázky, na které se mě ptali. 
 
Ivana Lassáková, DiS. 
 
 
Musím říci, že znalosti co mi dala "Voška" jsou k nezaplacení, vždycky budu vzpomínat.  
   
Ivana Staňková, DiS.  
 

Studenti píší… 
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Napsali o nás … 
 

Studenti napekli svačinky, utržené peníze pošlou na Ukrajinu 

Někdo nazdobil perníčky, jiný upekl závin nebo muffiny. Všechny dobroty, které připravili studenti 
vyšší odborné školy, byly v úterý 2. prosince na prodej. Utržený zisk škola věnuje už třetím rokem 
na dobročinný projekt humanitární organizace ADRA na Ukrajině. 

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě vede své studenty k dobročinným aktivitám už od prvního ročníku. 
Někdo pomáhá v domově seniorů, jiný se angažuje mezi bezdomovci. Spolupráce s ADROU začala již 
před třemi lety.  ADRA podporuje v Mukačevu školu, kam chodí převážně děti ze sociálně slabých rodin. 
Trpí nedostatkem péče a pozornosti rodičů. Kromě učitelů nemají tyto děti nikoho blízkého, chybí jim hry, 
sociální kontakt. 

ADRA pro tyto děti pořádá již osm let příměstské tábory. Vyšší odborná škola v Ostravě na ně v minulosti 
posílala své studenty jako táborové vedoucí. „Studenti tak získali cennou praxi, která jim mnohdy změnila 
žebříček hodnot na celý život. Takovou zkušenost si v Česku nepořídí. Ani na Slovensku nebo v Polsku, 
kam někdy naši studenti také jezdí. Zatímco v Polsku se řeší nedostatečný signál wifi, na Ukrajině 
nedostatečné množství jídla. Takový kontrast studentům pomůže v další práci nahlížet na problémy úplně 
jinak,“ říká zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu Eva Zátopková. 

Její studenti podpoří ukrajinské děti i po materiální stránce. Také letos věnují výtěžek z prodaných 
domácích výrobků, krásných 2.300 Kč, na provoz školy, na který má mukačevská radnice stále méně 
peněz. 

Díky štědrosti ostravských a dalších dárců tam mohla ADRA zajistit výměnu oken, školních tabulí a nyní 
připravuje zateplení centrálního rozvodu tepla. 

Částečně budou vybrané peníze použity na nákup snídaní pro 60 nejpotřebnějších dětí. „Jsou to žáci, 
kteří neznají nic víc než chleba, pohanku a vodu. Jsou podvyživení, mají nedostatek vitamínů. Chceme, 
aby měli alespoň jedno vydatnější jídlo denně,“ vysvětluje Karel Folwarczny z ADRY, který projekt vede. 

ADRA si spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě velmi váží a děkuje studentům 
i pedagogům za jejich dobrou vůli. 

Kateřina Piechowicz 
mediální koordinátorka  
ADRA, o. p. s. 
 

Prodej svačinek 
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Z hlediska historie je VOŠS stálicí na trhu vzdělávání. 
O oblíbenosti a potřebnosti studia vzdělávacího 
programu se sociální tematikou v regionu svědčí její 
každoroční naplněnost do kapacity povolené 
zřizovatelem. Vzdělávací program je totiž zaměřen 
zejména na praktickou odbornou přípravu.  

Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho 
délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové 
i kombinované formě. Přijetí ke studiu je podmíněno 
doloženým zájmem o studovaný obor. Vzdělání se 
poskytuje, za úplatu ve výši tři tisíce Kč za rok. 
Absolvent obdrží diplom a Europass a je mu udělen 
titul diplomovaný specialista v oboru sociální práce 
a sociální pedagogika.  Vzdělávací program je nově 
koncipován jako modulární s kreditním systémem, 
umožňující absolventům nejen okamžité začlenění do 
pracovního procesu, ale v případě zájmu také 
pokračování v dalším studiu.  

Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních 
uzlů, sídlí v moderně vybavené budově.  Často se 
v ní při různých příležitostech setkávají odborníci 
z oblasti sociální práce. Studium usnadňují studijní 
opory pro jednotlivé předměty a nově také  
e-Learningové kurzy.  

Organizace vzdělávání, metody a formy výuky se 
blíží studiu na vysoké škole. Odborná praxe tvoří 
čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu. 
Ve výuce je kladen důraz na praktické aplikace 
a prezentační a komunikační dovednosti, což se 
pozitivně projevuje u absolutoria. Z vlastních hodnocení 
provedených školou vyplynulo, že spojení teorie 
s praxí je její silnou stránkou.  

 

 

Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě? 

Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost 
v rámci zahraničních stáží a exkurzí poznat místně 
příslušnou sociální síť dané země, její obsahovou, 
organizační, legislativní a administrativní strukturu, 
orientovat se v postupech, formách a metodách práce, 
poznat formy spolupráce mezi sociálními a dalšími 
institucemi a organizacemi, konfrontovat teoretické 
poznatky s praxí, srovnat sociální systémy, poznat 
vlastní limity a možnosti, rozvíjet profesionální 
kompetence a zlepšit své komunikační dovednosti 
v cizím jazyce. Studenti si z těchto misí nepřivážejí jen 
zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty 
a odhodlání znovu vycestovat. 

Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese 
sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí, 
dovedností. Získávají řadu osobnostních předpokladů 
nezbytných pro sociální práci. Uplatnit se mohou ve 
státní správě a samosprávě, v neziskových 
organizacích, krizových centrech, zařízeních 
sociálních služeb, v občanských poradnách, 
zdravotnických zařízeních apod. Vykonávat mohou 
také práci asistenta pedagoga. Jsou schopni zajišťovat 
komplexní sociální intervenci v přímém styku 
s občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, 
podílet se na koncepčních činnostech, a to i v oblasti 
komunitního plánování a projektování sociálních 
služeb.  

Škola je dlouholetým členem Asociace vyšších 
odborných škol a Asociace vzdělavatelů v sociální 
práci. Nově pak členem Asociace konceptu 
Snoezelen České republiky. Členství v asociacích 
přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.  
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Služby následné péče jsou poskytovány v rámci projektu „Stabilizace a rozvoj sítě služeb následné péče 
v Moravskoslezském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 

 

 

Kaleidoskop sociální práce 

aneb 

Poznáváme se navzájem 

Modrý kříž 

Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace poskytující bezplatné ambulantní sociální služby 
prostřednictvím Poraden umístěných ve čtyřech městech Moravskoslezského kraje. Poradny sídlí v Ostravě, 
Karviné, Českém Těšíně a Frýdku-Místku. Tým každé Poradny tvoří vysokoškolsky vzdělaní pracovníci přímé 
péče (sociální pracovník/adiktolog a terapeut/psycholog).  

Pracovníci Modrého kříže nabízí lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových 
látkách či hazardní hře poradenství, podporu a pomoc formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého 
poradenství a terapie prostřednictvím individuálních či skupinových setkání. Každá ze čtyř Poraden poskytuje 
dvě registrované sociální služby:  

 Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., v platném znění 

 Služby následné péče dle § 64 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., v platném znění 

 

Kromě sociálních služeb nabízí dále organizace zájemcům: docházení do svépomocných skupin 
a pastorační péči. 

Poslání služby Odborné sociální poradenství: 

Posláním služby je poskytování poradenství, podpory a pomoci klientům starším 15 let, kteří se vlivem 
nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do 
vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je 
určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým. 

Poslání Služby následné péče: 

Posláním služby je pomoci klientům starším 18 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na 
alkoholu, jiných návykových látkách, hazardní hře, nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň 3 měsíce, 
udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky, návykového chování. 

V lednu 2013 byl zahájen ve všech Poradnách Modrého kříže projekt s názvem Stabilizace a rozvoj sítě služeb 
následné péče v Moravskoslezském kraji, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00167, který je financován 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR. Cílovou skupinou projektu jsou dospělé osoby závislé na alkoholu a jiných návykových 
látkách, které absolvovaly ústavní nebo jinou léčbu své závislosti, nebo abstinují samy po dobu minimálně 
3 měsíců bez odborné pomoci. Projekt bude realizován do 30. 6. 2015. 

Více na www.modrykriz.org 

 

http://www.modrykriz.org/
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MIKASA denní stacionář 

Denní stacionář MIKASA působí v Ostravě od roku 
2011 za účelem vyplnit mezeru v sociálních službách 
poskytovaných dětem a mladým lidem 
s kombinovaným postižením, v návaznosti na 
ukončenou povinnou školní docházku. Své služby 
poskytuje dětem a mladým lidem s kombinovaným 
postižením (středně těžkou a těžkou mentální retardací 
a více vadami včetně autismu).  

Naším cílem je nabídnout uživatelům možnost trávit 
volný čas aktivně, plnohodnotně a kvalitně dle jejich 
individuálních možností, přání a požadavků. 

V současné době naši službu využívá 17 uživatelů, 
kterým mimo jiné nabízíme: 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
(zaměřujeme se na rozvoj paměti, vědomostí, 
senzorických a motorických dovedností) 

 Sociálně terapeutické činnosti 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
(pomoc a podpora při podávání stravy, 
přesunu na vozík atd.) 

 Pomoc při osobní hygieně 

 Poskytnutí stravy 

 Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (procházky, doprovody na nákupy, 
výlety, kulturní akce apod.) 

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů 

 Základní sociální poradenství. 

V denním stacionáři MIKASA pracuje 1 speciální 
pedagog, 1 sociální pracovník-vedoucí DS MIKASA 
a 3 pracovníci přímé péče, pravidelně zde působí také 
dobrovolníci, praktikanti, canisterapeut a fyzioterapeut. 

V rámci nabízených služeb k nám pravidelně dochází 
canisterapeutický pes, jehož přítomnost má pozitivní vliv 
na uživatele nejen v oblasti zdravotní, ale především 
emocionální. Při canisterapiii jsou uživatelé v těsném 
kontaktu se psem, jeho teplota, pohyby (např. při 
dýchání) a příjemná srst způsobují uvolnění (jak fyzické 
tak i psychické), navozují pocit bezpečí a pohody. 
V rámci canisterapie se uživatelé učí i základní péči 
o psa a procvičují si motoriku (hrubou i jemnou). 

V našem zařízení probíhá pravidelně arteterapie, 
muzikoterapie, dramaterapie, aromaterapie a bazální 
stimulace - která je pro naše uživatele vzhledem k jejich 
tělesnému postižení velmi důležitá. Pravidelné 
cvičení/protahování zabraňuje vzniku kontraktur 
a snižování pohyblivosti uživatelů. Masáže pak pomáhají 
uvolnit napnuté a přetížené svalstvo, rovněž ulevují 
uživatelům od bolestí. 

Roku 2012 se nám podařilo zřídit Snoezelenovou 
místnost, která je také velmi oblíbená a využívaná všemi 
uživateli. Principem metody Snoezelen je působení na 
všechny smysly. Pomocí nenásilných a spontánních 
činností dochází ve Snoezelenové místnosti k obohacení 
uživatele v oblastech kognitivních funkcí, vnímání, 
komunikativních dovedností a emocí. 

Žádná z činností by ovšem nebyla možná bez velké 
podpory našich donátorů, mezi které patří především 
Statutární město Ostrava, MPSV, Nadace OKD, Arcellor 
Mittal, s. r. o. a jiné.  

MIKASA denní stacionář sídlí na ulici Čujkovova 40a 
v Ostravě – Zábřehu (v budově G-centra). 

Více informací o nás naleznete na internetových 
stránkách www.mikasa-detem.cz. 

V případě zájmu či dotazů nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu: mikasa.ds@mikasa-detem.cz či 
na tel. čísle 774 498 956.  

Za celý pracovní kolektiv 

Mgr. Aneta Naivertová 

vedoucí MIKASA denního stacionáře 

 

 

Akce Advent plný andělů  

mailto:mikasa.ds@mikasa-detem.cz
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Chtěli bychom Vám představit dvě chráněné dílny Charity Opava.  

Chráněná dílna Vlaštovičky: zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné 
občany na chráněných pracovištích. Řádné zaměstnání na pracovní smlouvu 
zde získají občané s tělesným, ale také se zrakovým a duševním 
znevýhodněním. Svým zaměřením je koncipována jako dílna pro lidi 
s nejtěžším handicapem a její provoz je tomu náležitě přizpůsoben. Chráněná 
dílna svou činností úzce navazuje na činnost Domu pro zrakově postižené 
ve Vlaštovičkách. Zaměstnáváme kolem 30 lidí v textilní, keramické a tkací 
dílně. 

Chráněná dílna sv. Josefa: zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné občany 
na chráněných pracovištích. Řádné zaměstnání na pracovní smlouvu zde 
získají občané s tělesným a smyslovým znevýhodněním a jejich kombinacemi. 
Zaměstnáváme kolem 50 lidí v textilní, keramické a kompletační dílně. 

Firmám také nabízíme kompletační práce. Splňujeme podmínky pro náhradní 
plnění dle § 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

Každý výrobek je vytvořen s myšlenkou originality a maximálním nadšením. 
Rádi Vám vyrobíme keramiku či nějaký šitý kousek také na zakázku. Dodací 
lhůta je kolem 4 - 6 týdnů (především u keramiky – dle náročnosti zadání 
a množství objednávek v danou chvíli). 

Keramická dílna: zaměřuje se především na užitkovou a dekorační keramiku. 

Každý výrobek nese originální a neopakovatelný otisk ruky svého tvůrce. 

Textilní dílna: zaměřuje se na ruční výrobu z přírodních materiálů. Některé 

naše výrobky jsou plněny pohankovými slupkami nebo bylinkami. 

Zaujme-li Vás cokoli z našich výrobků, budeme velmi rádi.  Naše výrobků si 
můžete zakoupit přímo v dílnách nebo také na našem eshopu www.JV-art.cz. 

 

Výrobky z chráněných dílen 

 

Výrobky z chráněných dílen 

http://www.charitaopava.cz/?page=texty&id=14&IIgen=11
http://www.charitaopava.cz/?page=texty&id=14&IIgen=11
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 Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 2/2014 vychází 17. 12. 2014 ● Tvůrčí tým:  Marcela 
Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. ● Newsletter zasíláme elektronicky spolupracujícím organizacím ● Před 
uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků, 
příp. fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu 
fotografií zaslaných dopisovateli ● Archiv Newslettru najdete na www.voss-ova.cz  

Nabízíme 

 Studujícím v Ostravě - ubytování na Domově 
mládeže, který se nachází při naší domovské škole 
Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách, 
Karasova 16. Ubytování je kolejního typu (bližší 
informace: (www.voss-ova.cz). 

 K pronájmu prostory s moderním zázemím pro 
konání konferencí, odborných seminářů (VOŠS, 
Zelená 40A, Moravská Ostrava). (www.voss-ova.cz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen 

(prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být 
využita pro lidi s mentální retardací a kombinovaným 
postižením, s poruchou autistického spektra, 
s demencí apod.  Vyloučeno není užití při paliativní 
péči, tlumení chronických bolestí. 

 

Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin  

a zajímáte se o sociální práci, neváhejte  

a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná 

u nás! 

 

Naši školu si můžete prohlédnout na webových 

stránkách, po individuální domluvě nebo při  Dni 

otevřených dveří 28. ledna 2015, na 

který Vás srdečně zveme.  

Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích 
zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti 
sociální práce, získáváte body navíc.  

Těšíme se na setkání s Vámi! 

http://www.voss-ova.cz/
http://www.voss-ova.cz/

