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Z vašich ohlasů jsme zjistili, že Newsletter je přínosem nejen pro naše studenty, ale i pro vás – naše partnery
a čtenáře. Stává se otevřenou platformou pro prezentaci práce v sociální oblasti. V jeho tvorbě budeme
i nadále pokračovat.

KAŽDÝ JE VÍTĚZ!
Školní rok na Vyšší odborné škole sociální Ostrava se
nezadržitelně chýlí ke svému konci. Čeká nás odborná
konference, kterou jsme nově zařadili do cyklu „Poznáváme se
navzájem“, tentokrát na téma Sociální práce ve zdravotnictví.
Na konferenci budou prezentovány příklady dobré praxe
ostravských nemocnic z oblasti sociální práce, vybrané kapitoly
z nového Občanského zákoníku v podání renomovaných
právníků. Zajímavý zajisté bude také odborný příspěvek
o zdravotních rizicích, kterým musí sociální pracovník čelit
v terénu. Celá konference bude zasazena do kontextu
Světového dne zdraví, který je typický pro měsíc duben.
Po Velikonocích studenty čekají zkoušky a absolutoria, která
prověří to, jak jsou připraveni pro praxi. V každém případě je
celý pedagogický sbor chce posilovat sloganem:
„Každý je vítěz, když dělá to, co ho baví!“
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS

Kalendář akcí VOŠS
2013/2014
duben 2014
10. 4. - odborná konference
„ Sociální práce ve zdravotnictví“
30. 4. – studentská minikonference
„Obhajoba absolventské práce nanečisto“

květen 2014
Skládáme zkoušky
Praktikujeme

červen 2014
2. 6. – 25. 6. 2014 – Absolutoria
26. 6. 2014 – Slavnostní vyřazení absolventů

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Sociální právo v příkladech

Rozhovor s vítězkami soutěže

Dne 20. února 2014 se uskutečnil 1. ročník soutěže
na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě s názvem
„Sociální
právo
v praktických
příkladech“.
Soutěže se zúčastnilo 9 dvojic studentů, celkem tedy
18 studentů 3. ročníků, kteří se utkali v řešení
prakticky orientovaných úloh vycházejících z náplně
předmětů Právo (PRA) a Sociální politika (SOP). Pro
úspěch v soutěži museli studenti prokázat nejen
dobrou znalost platné legislativy, ale také schopnost
kreativně myslet a používat nabyté vědomosti
v obvyklých životních situacích. Odlišnost od běžných
postupů v ověřování znalostí ze zmíněných předmětů
spočívala v možnosti používání reálných zákonů.
Soutěž potvrdila velmi dobrou úroveň znalostí
studentů v předmětech Právo a Sociální politika.
S úlohami si dobře poradili. Prokázali nejen
teoretické znalosti, ale byli schopni také praktických
aplikací.
V soutěži zvítězily studentky Martina Platošová
a Monika Skulinová ze studijní skupiny 3. C, druhé
místo obsadili Ivana Lassáková a Jiří Vaclavík ze
studijní skupiny 3. A a studijní skupinu 3. B
reprezentovaly Renáta Adámková a Tereza
Kociánová, které skončily na 3. místě.
Soutěž nejen že studenty pobavila, ale ukázala také
to, že studenti mají zájem o akce tohoto typu. To
mimo jiné dokládá i rozhovor s vítězkami soutěže.
Organizátoři soutěže již teď přemýšlejí o tématech
dalšího ročníku.
Poděkování patří všem, kdo se na zabezpečení
organizace soutěže podíleli, tj. garantům předmětů
Právo a Sociální politika, Mgr. Karle Končekové
Kvardové a Mgr. Ingrid Blaškové a samozřejmě
Ing. Evě Zátopkové, zástupkyni ředitelky pro VOŠS,
která mimo jiné zajistila pro studenty drobné ceny
z financí občanského sdružení Pro školu, o. s.

Proč jste se do soutěže přihlásily?
Do soutěže jsme se přihlásily, protože jsme chtěly
zjistit, zda umíme teoretické znalosti použít v praxi.
Líbilo se nám, že se spojily právě tyto paní učitelky
a tyto předměty, protože SOP a PRA je vzájemně
propojeno. Jeden z důvodů byl také ten, že nás
zmíněné předměty baví.

Dalo se to zvládnout?
Příklady byly zvládnutelné, mohly jsme si dopomoci
reálnými zákony a většinu příkladů jsme probírali
i na přednáškách. Strávený čas na soutěži nám
zpříjemnilo občerstvení a skvělá atmosféra.

Co Vám soutěž dala?
Mohly jsme si ověřit, že umíme využít své znalosti
i někde jinde než na zkouškách.

Je příjemné stát na pomyslném stupni
vítězů?
Vítězství by určitě potěšilo každého. Pro nás to bylo
velmi milé překvapení, příjemné byly hodnotné ceny.

Využijete zkušenosti ze soutěže při studiu?
To, co jsme při soutěži nevěděly, mohly jsme si
dohledat. Doufáme, že vše využijeme hlavně při
absolutoriu.

Děkujeme za rozhovor.

Slavnostní předávání cen a diplomů

Studenti aktivně řeší zadané otázky
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Stalo se
Gustav Klimt aneb Vídeňské ozvěny
Cílem výstavy bylo spojení umění Gustava Klimta
jako rakouského představitele avantgardního
umění přelomu století, který ve svých obrazech
zachytil nejčastěji obyčejné dívky z ulice s cílem
studijní cesty, kterou jsme uskutečnili na konci
minulého kalendářního roku do Vídně. Cesta měla
přinést zúčastněným pohled na Vídeň nejen jako
na město kultury, ale i na město s jeho specifiky,
resp. se specifiky ulice. Výstavu jsme připravili ve
spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 24. února 2014.
Byla doplněna vystoupením studentů studijní
skupiny 1. A. Spolu se studenty jsme se přenesli
do Vídně konce 19. století na fiktivní „Vernisáž
výstavy obrazů Gustava Klimta“, při které byl
publiku představen mimo jiné i obraz „Filosofie“,
který autor ztvárnil. Prostřednictvím studentů
v dobových kostýmech jsme měli možnost vidět
bezprostřední
polarizující
reakce
„tehdejší
společnosti“ na dílo tohoto avantgardního umělce.
Studenti si etudu připravili v rámci výuky předmětu
Filosofie a etika spolu se svou vyučující paní
Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D. Detailní pojetí
a ztvárnění překvapilo i pobavilo nejen účastníky
reálné vernisáže, ale také samotné aktéry, kteří se
tak hrou mohli seznámit s historickým časovým
úsekem, s jeho specifiky, filosofií a společenskou
etikou.
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS

Óaza klidu ve Snoezelenu

Diskuze studentů nad dílem G. Klimta

Snoezelen na VOŠS
Jedinečná odborná učebna na půdě
vyššího odborného školství v ČR
24. února 2014 jsme otevřeli novou odbornou
učebnu - Snoezelen. Pro mnohé je to krkolomné
slovo, které se objevilo v sedmdesátých letech
minulého století v Nizozemí, odkud se začalo šířit
do světa.
Snoezelen je prostor pro stimulaci smyslů, ale
i místo setkávání, místo pro radost. Protože jsme
se rozhodli, že takovou místnost – odbornou
učebnu zřídíme v naší škole, stali jsme se na konci
kalendářního roku 2013 členy Asociace konceptu
Snoezelen ČR a ve spolupráci se společností
Bazalsnuz v Ostravě jsme vytvořili snoezelen se
širokým spektrem vyžití. Protože jsme v něm
instalovali prostředky aktivizující zrakové, čichové,
sluchové a hmatové podněty, může být určen pro
lidi s mentální retardací a kombinovaným
postižením, s poruchou autistického spektra,
s demencí. Vyloučeno není užití při paliativní péči,
tlumení chronických bolestí. Zjistili jsme, že
aplikování snoezelnu se nově zkouší také
v souvislosti s psychiatrickými pacienty. Snoezelen
budeme postupně využívat pro výuku odborných
předmětů (Gerontologie, Občané se zdravotním
postižením, apod.). Postupně v této oblasti
vyškolíme tým učitelů a staneme se tak nositeli
a šiřiteli této myšlenky…
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS
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Rozdávali jsme radost…
30. 4. 2014 končí sbírka „Sbírejte víčka pro
Romana“. Vítězná studijní skupina bude oceněna
na Studentské minikonferenci dne 30. 4. 2014.

Od 1. 5. 2014 začínáme sbírat pro Aničku.
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Studenti píší…
Po oficiálním schválení jsme se účastnili víkendového
vzdělávacího kurzu v Doksech, kde jsme načerpali
mnoho nových informací o tom, jak zrealizovat náš
projekt. Společně jako správná „trojka“ jsme se vraceli
plni nových dojmů a odhodlání k uskutečnění plánů.
Čas neúprosně plynul a před námi byl první víkendový
pobyt. Uskutečnil se v listopadu a nesl název “Cesta
na opuštěný ostrov“. Druhý pobyt pod názvem „Jak se
žije Eskymákům“, se uskutečnil brzy poté. Společně
s dětmi jsme strávili mnoho krásných chvil. Po celou
dobu jsme hráli mnoho dobrodružných her a učili se
novým dovednostem. Dovoluji si říct, že beskydský
vzduch nám všem velice prospěl a na horskou chatu
„Orlí hnízdo“ budeme vždy vzpomínat.
Na vrchol našeho projektu jsme se „vyškrábali“ dne
13. 3. 2014. Právě v tento den, jsme vernisáží zahájili
putovní výstavu fotografií v prostorách VOŠS Ostrava.
Prostřednictvím této výstavy chceme seznámit širší
veřejnost s naší dobrovolnou činností v programu
KMOTR.
Díky programu Think Big jsme získali mnoho nových
zkušeností, které snad v budoucnu uplatníme. Na
závěr bychom chtěli vzkázat všem, kteří podceňují
své myšlenky a nápady, aby se nebáli a zrealizovali
je. Vždyť kdy je lepší doba než právě teď? 

Naše fotografie v Galerii Svět na VOŠS

Autoři článku: Lucie Ricková studentka 2. A VOŠS,
Ladislav Hranický student 2. A VOŠS a Petra Štenclová,
studentka 3. C VOŠS

Dělíme se o poznatky z projektu

KMOTR na výletě
Zhruba dva roky jsme dobrovolníky v neziskové
organizaci S.T.O.P. programu KMOTR. Svůj volný čas
trávíme individuálně vždy s jedním dítětem, které je
součástí programu.
Blížil se podzim a po našich příměstských táborech se
slehla zem. Mezi dobrovolníky jsme si říkali, jak by
bylo parádní, kdybychom mohli vyrazit na společný
víkend. Netrvalo dlouho a naskytla se perfektní
příležitost! Grantový program Think Big Nadace
Telefónica O2 vyhlašovala další kolo pro přihlašování
projektů. Vzápětí jsme se dozvěděli, že právě náš
projekt s názvem KMOTR na výletě podpoří. Zavalila
nás obrovská vlna radosti a překvapení! Sen
o organizaci dvou víkendových pobytů pro nás
i děti byl splněn. Cílem našeho projektu bylo navázat
nová přátelství a podpořit vztahy mezi dětmi
i dobrovolníky.

Společně v cíli
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Napsali o nás …

Původně se chtěla věnovat dětem
Naše absolventka Pavla Staňková, DiS. se původně chtěla věnovat dětem. Získala však Národní cenu sociálních
služeb - Pečovatelka roku 2013, a to za práci se starými lidmi. V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské
Ostravě již pracuje pátým rokem. Náplní její práce je převážně jednání se zájemci o služby, které domov pro seniory
poskytuje. Vyřizuje i nástupy uživatelů, tvoří jim individuální plány a zajišťuje kompenzační pomůcky. Práce se
starými lidmi ji baví. A protože jsme na naši úspěšnou absolventku pyšní, neváhali jsme
a s blahopřáním k ocenění jsme ji požádali o rozhovor.

Jak hodnotíte studium na Vyšší odborné škole?
Studium na této škole hodnotím velmi kladně, bylo pro mě velkým přínosem, získala jsem zde všeobecný přehled
o sociální problematice a díky praxím i přehled o sociálních zařízeních.

Co se Vám studium dalo?
Po absolutoriu jsem začala pracovat jako sociální pracovnice v domově pro seniory, což bylo mým velkým přáním.
Dokážu se orientovat v sociální problematice a díky kvalitní výuce na VOŠS jsem se jednoduše dostala na
Ostravskou univerzitu, kde pokračuji ve vzdělávání.

Je pro Vás práce v Domově pro seniory Kamenec Vaším prvním zaměstnáním?
Ano, je to mé první zaměstnání v sociální oblasti. Před studiem školy jsem pracovala tři roky jako asistentka prodeje
v obchůdku s přírodními produkty a bylinkami.

Jak dlouho po absolutoriu Vám trvalo najít zaměstnání?
Do práce jsem nastoupila měsíc po ukončení školy.

Co byste vzkázala našim současným studentům, popřípadě uchazečům o studium.
Studium na VOŠS mohu jen doporučit, z důvodu kvalitní výuky, a také z důvodu kvalitní odborné přípravy, kterou
tato škola poskytuje zájemcům o další studium na VŠ. Oceňuji i nabídku dalších aktivit pro studenty, jako jsou
odborné přednášky, semináře, dobrovolnická práce, možnost odborné praxe apod.
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Proč studovat právě VOŠS v Ostravě?
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. Absolventi během studia získají soubor vědomostí a dovedností potřebných
k navázání kontaktů s širokým spektrem klientů, naučí se mobilizovat a zdokonalovat jejich možnosti tak, aby byli schopni
samostatně řešit své problémy. Umí uplatnit různé metody sociální práce jak ve vztahu k jednotlivcům, tak i ke skupinám klientů.
Připraveni jsou i pro komunitní práci. V návaznosti na profilové předměty mají schopnost orientovat se v sociálně ekonomických,
sociologických a společenských jevech, rozumí vývojovým trendům rozvoje společnosti i tržní ekonomiky a orientují se
v problematice prevence sociálně patologických jevů ve společnosti.
Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové i kombinované formě. Přijetí
ke studiu je mimo jiné podmíněno doloženým zájmem o studovaný obor. Poskytuje se za úplatu ve výši tři tisíce Kč za 1 rok,
což znamená, že je z hlediska vynaložených nákladů dostupné pro široké spektrum uchazečů. Absolvent obdrží diplom
s označením diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Europass, který automaticky získá,
mu může pomoci při hledání práce v zahraničí. 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 v bakalářských studijních programech na vysokých školách podobného zaměření, v některých případech i ve zkráceném
režimu.
Škola sídlí v moderně vybavené budově s informačním centrem a konferenčním sálem. Nachází se v dosahu dostupných
dopravních uzlů, z tohoto důvodu je proto také často místem setkávání studentů s odborníky z oblasti sociální práce a s klienty
a uživateli neziskových a příspěvkových organizací, které mají v předmětu činnosti sociální práci. Studium usnadňují studijní
opory pro jednotlivé předměty a nově také e-learningové kurzy zpracované pedagogy v rámci projektové činnosti.
Organizace vzdělávání, metody a formy výuky odpovídají vzdělávacím potřebám vyššího odborného vzdělávání a blíží se
studiu na vysoké škole. Učební plán je koncipován a také plněn se zřetelem k profilaci absolventů. Ve vyšších ročnících je
vhodně doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, z nichž největší zájem je o sociální práci s nezaměstnanými, sociální
práci s problémovými klienty, občany se zdravotním postižením a gerontologii a o paletu volitelných předmětů, z nichž si
studenti nejčastěji volí znakovou řeč. Odborné přednášky, semináře, workshopy, setkání a besedy s odborníky z praxe a další
aktivity v oblasti charitativní, dobrovolnické práce podporují rozvoj klíčových kompetencí a přispívají k osvojení sociálních
dovedností studentů. Vyučující podporují úspěšnost studentů - uplatňují k nim individuální přístup při konzultacích k seminárním
a absolventským pracím, při vypracovávání portfolií, zpráv z odborné praxe, při supervizích apod. Významné jsou jak
individuální, tak i skupinové supervize. 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 při
prezentacích v cizím jazyce a prezentacích při obhajobách absolventských prací. Z vlastních hodnocení provedených ve škole
vyplynulo, že spojení teorie s praxí je naší silnou stránkou.
Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost v rámci zahraničních stáží 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
a dalších osobnostních předpokladů nutných pro oblast sociální práce. Mohou se uplatnit jako sociální pracovníci v různých
veřejnoprávních, neziskových nebo soukromých subjektech. Uplatnění se váže k oblasti poskytování sociálních služeb
(terénních, ambulantních, stacionárních i rezidenčních). Pracovat 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 jak Asociace vyšších odborných škol, tak Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Nově pak členem
Asociace konceptu Snoezelen České republiky. Členství v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.

Naši školu si můžete prohlédnout i po individuální
domluvě (www.voss-ova.cz).
Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích zkoušek.
Pokud již praktikujete v oblasti sociální práce, pak
můžete být při přijetí ke studiu zvýhodněni!!!

Počítačová učebna na VOŠS

Sociální práce začíná u nás!
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Pozvánka na výstavu

Pozvánka na minikonferenci
Studentská minikonference
motto: „Každý člověk má neuvěřitelný
potenciál, ale musí ho v sobě najít“
Ve středu 30. dubna 2014 se na Vyšší odborné škole
sociální uskuteční jarní studentská minikonference
s názvem „Obhajoba absolventské práce na
nečisto“. Studenti 3. ročníků tak budou mít jedinečnou
příležitost vyzkoušet si jednu z částí obhajoby
absolventské práce, a to její prezentaci. Zda mohou být
při obhajobě úspěšní, uvidíte sami. Úspěšnost si
prezentující ověří u svých spolužáků z 2. a 3. ročníků.
V publiku budou také pedagogové.
Účelem minikonference je sdílení zkušeností
a poznatků získaných v průběhu zpracování teoretické
i praktické části absolventské práce, zdůraznění
významu
e-learningového
kurzu
k Semináři
k absolventské práci a metodiky pro vypracování
kazuistik a případových studií v rámci praktické části
absolventské práce.

Věříme, že studentům 2. ročníků napomůže tato
konference při volbě tématu, příp. při rozhodnutí, jakým
směrem absolventskou práci zaměřit. Volba správného
tématu je velmi důležitá a je základem vlastního
úspěchu.
Když píšete o tom, co Vás zajímá, co máte rádi, co Vás
baví, čemu rozumíte, tak Vám půjde psaní od ruky
a práce se Vám podaří. Nebojte se jít do toho!
Pomůžeme Vám najít správné téma, nasměrujeme Váš
nápad, myšlenku. Na naší konferenci Vám dokážeme,
že: „Každý je vítěz!“.
Na shledanou na minikonferenci!
Mgr. Michaela Holaňová
garant minikonference

Sociální práce začíná u nás!
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Kaleidoskop sociální práce
aneb
Poznáváme se navzájem

Dobrovolnictví

Dobrovolník v Městské nemocnici Ostrava

O dobrovolnictví mluvíme v případě, když lidé ze své
dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na
finanční odměnu vykonávají činnost ve prospěch
ostatních lidí. Dobrovolníci postupně pronikli do škol,
nemocnic či domovů pro seniory. V Městské nemocnici
Ostrava se můžeme s dobrovolníky setkávat již třetím
rokem. V současné době dochází na oddělení Dětské
lékařství, do Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu
sociálních služeb.

Na každém ze zapojených oddělení je určená kontaktní
osoba, která uvádí dobrovolníky na oddělení,
představuje je ostatnímu personálu a pacientům.
Poskytuje jim nezbytné informace o provozu oddělení
a řeší možné problémy s klienty či personálem.
Dobrovolník si může stanovit, kdy a na jak dlouhou
dobu se bude pacientům věnovat. Vše je na domluvě
s kontaktní osobou či personálem konkrétního
oddělení. Je však vždy nutno brát ohled na režim dne
pacienta i daného pracoviště.
Dobrovolnický program v Městské nemocnici Ostrava
je
zaregistrován
v
celonárodní
databázi
dobrovolnických příležitostí v České republice dostupné
na webových stránkách www.dobrovolnik.cz. Zde
mohou zájemci o dobrovolnictví získat informace
o projektech nebo organizacích, které dobrovolníky
hledají. Databáze je přehledně členěna dle jednotlivých
krajů a oblastí dobrovolnické činnosti.

Dobrovolník v nemocnici
Smyslem dobrovolníků v nemocnici není nahradit
zdejší personál, ale přinést pacientům něco navíc.
Pomoci jim radovat se ze života a vyplnit jejich volný
čas při pobytu v nemocnici. Dobrovolníci nejsou ani
konkurencí zdravotnickému odbornému personálu.
Jsou jeho pomocníky v naplňování lidských potřeb
pacienta a vytváří jakýsi „most mezi světem venku
a světem v nemocnici“.

Historie dobrovolnictví
V České republice se dobrovolnictví ve zdravotnictví
začalo postupně, ale systematicky objevovat od roku
2000. Průkopnickou nemocnicí v dobrovolnickém
programu byla Fakultní nemocnice v Praze Motole.
Další
zdravotnická
zařízení
rychle
přibývala.
V současné době se s dobrovolníky můžeme setkat
v desítkách zdravotnických a sociálních zařízeních.

Spolupráce s Dobrovolnickým
ADRA Ostrava

centrem

Humanitární mezinárodní organizace ADRA je nevládní
neziskovou organizací a v České republice funguje od
roku 1992. Její činnost je zaměřena na poskytování
humanitární a sociální pomoci v zahraničí a v České
republice.
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava vzniklo v roce
2009.
S Městskou
nemocnicí
Ostrava
na
dobrovolnickém programu spolupracuje od roku 2011.
Pomáhá nalézt, vyškolit a koordinovat službu
dobrovolníků.
Zájemci
o
dobrovolnictví
jsou
v dobrovolnickém centru seznámeni s dobrovolnickým
programem v nemocnici a s jeho cíli. Dozví se, za
jakých podmínek mohou dobrovolnickou činnost
v zařízení vykonávat, jaká mají práva i povinnosti.
Když se dobrovolník rozhodne pro dané zařízení nebo
přímo oddělení, je proškolen Dobrovolnickým centrem
ADRA Ostrava a poté přímo Městskou nemocnicí
Ostrava.

Rukodělné práce se seniory
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V našem Newsletteru můžete bezplatně prezentovat svou organizaci i Vy!
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CESTA KOLEM SVĚTA ZA 1.590 KČ?
Napadlo tě někdy, že bys jednoho dne mohl/a žít několik měsíců třeba v New Yorku, Miami, Londýně, Paříži nebo v Sydney?
Nebo rovnou objet celý svět? Máš obavu, že by to stálo spoustu peněz, času a energie?
Nic nemusí být tak složité, jak se na první pohled zdá. Skutečnost je taková, že kdo chce, může se díky nabídce agentur rychle,
levně a bezpečně odstěhovat na nějakou dobu do zahraničí, a vyzkoušet si, jaké to je, být na pár měsíců či let Američankou,
Francouzem nebo třeba surfařem v Austrálii.
Agentura COOLAGENT nabízí už téměř 20 let mladým lidem (ale nejen jim!) desítky různých programů, které realizaci takového
dobrodružství umožňují. Jsou to především dostupné, výborně prověřené a bezpečné programy Au Pair v zemích EU a v USA,
studijně-pracovní a pracovní programy v EU, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, obrovské množství jazykových kurzů
v zahraničí po celém světě včetně tak exotických destinací jako třeba Fiji nebo Kostarika, a samozřejmě oblíbené studium na
středních školách v USA a dalších západních zemích.
Záleží na zájemci, co si vybere, kolik chce do cesty investovat, na jak dlouho a kam chce odjet - pro každého se něco najde.
Může to být třeba krátkodobý letní program s praxí v cestovním ruchu ve Španělsku nebo Au Pair o prázdninách v Británii,
skvělý roční Au Pair pobyt v USA s letenkou a studiem na univerzitě zdarma nebo rovnou COOL Cesta kolem světa za
1.590 Kč, kterou už absolvovalo několik klientů.
Zdá se to neuvěřitelné? Jak tedy taková COOL Cesta kolem světa funguje? Je to snadné, postup je následující:
1. Zaregistruješ se do programu Au Pair Evropa (v COOLAGENT samozřejmě zdarma, programový poplatek je od 1.590 Kč), rok
strávíš třeba v Británii.
2. Během pobytu si s COOLAGENT vyřídíš pobyt Au Pair
a zkušenostmi z Británie bez problémů dostaneš) a odletíš do New Yorku.

v

USA

(kam

se

s

dobrou

angličtinou

3. V Americe dostává Au Pair kapesné přes 800 USD měsíčně, přitom neplatí za letenku, ubytování ani jídlo, takže si snadno
ušetříš na studium v Austrálii, v Kanadě nebo třeba na Havaji. Bude pak už jen na tobě, co si vybereš a ze které strany
zeměkoule se vrátiš do ČR - stačí mít odvahu, optimismus a odhodlání zažít něco navíc a zrealizovat své sny. O tom, jak
výborně zvládneš cizí jazyk, získáš zahraniční zkušenost a poznáš jiné kultury, což velmi usnadní hledání práce a začátek
kariéry po návratu, zase někdy příště ;-).
COOLAGENT - Tvoje cesta do světa
www.coolagent.cz
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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)

V našem Newsletteru můžete bezplatně prezentovat svou organizaci i Vy!
Sociální práce začíná u nás!
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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.oao.cz).



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

Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin
a zajímáte se o sociální práci, neváhejte
a přijďte k nám studovat. Sociální práce začíná u nás!

Všem našim čtenářům
přejeme příjemné prožití
velikonočních svátků.

Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 4/2014 vychází 8. 4. 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
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