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VOŠS čeká na podzimní maturanty
Nestihli jste odmaturovat v řádném termínu? Rozhlížíte se na trhu práce? Chcete mít ještě statut studenta? Neváhejte! Otevřete si
naše webové stránky www.voss-ova.cz a zalistujte historií školy, prohlédněte si naše akce, vyučované předměty a zajímavosti
o škole. Že nevíte, co je to sociální práce? Nevadí. Během tří let studia Vás vtáhneme do sociální práce – oboru vzdělání
s perspektivou a dobrou uplatnitelností na trhu práce. Reálná praxe u nás tvoří třetinu vzdělávacího programu. Náš vzdělávací
program má ve svém hledáčku člověka – občana. Když budete šikovní, empatičtí a projevíte zájem o obor, určitě si najdete práci
už během studia. Kde? Sociální pracovníci působí všude tam, kde se vyskytují lidé, kteří potřebují pomoc. Sociální pracovník
pracuje s rodinami, různými skupinami lidí, komunitami apod. Pracovat můžete v ziskovém či neziskovém sektoru, na úřadech,
v poradnách, krizových centrech, ve zdravotnických zařízeních apod. Práce je to činorodá, pestrá a zajímavá.
Tři roky studia u nás uplynou jako voda a odnesete si titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální
pedagogika) a spoustu kontaktů.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Kalendář akcí VOŠS 2017/2018
4. 9. – Zahájení školního roku
444

14. 9. – Kola pro Afriku
(vernisáž výstavy)

12. 9. – 19. 9. – Studentská zahraniční stáž
Španělsko
26. 9. – Evropský den jazyků
17. 10. – Šikovné ruce našich seniorů
(vernisáž výstavy)
23. 11. – Dejme dětem rodinu
(odborná konference)
5. 12. – Vánoční jarmark
5. 12. – Ne ruka, to duše maluje
(vernisáž výstavy)
20. 3. 2018 – Ochrana lidské důstojnosti člověka
(odborná konference)

Najdete nás také na Facebooku

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Adopce na dálku
Už je to 14 let, kdy jsme se poprvé zapojili do programu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha.
®

Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na
vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniformu, v případě potřeby pobyt na
internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají
v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
V roce 2003 jsme si v databázi dětí vybrali ke sponzorství dívku z Ugandy, byla sirotkem vychovávaným babičkou. Chtěli jsme
podpořit její vzdělávání a dát tak šanci na zlepšení perspektivy v jejím životě. Bohužel po dvou letech nám bylo organizátory
sděleno, že dívka se s babičkou přestěhovala neznámo kam a finanční podpora byla ukončena.
Dlouho naši studenti neváhali a bezprostředně jsme začali podporovat ve vzdělávání 9 letou dívku Sunithu z Indie. Sponzorství
trvalo 11 let. V roce 2017 bylo na základě zaslaných informací ukončeno. Sunitha dostala nabídku k sňatku. Během této doby
jsme si vyměnili řadu dopisů, přání, fotografií, zajímavých informací, zaslali drobné dárečky u příležitosti vánočních svátků
a narozenin.
Děkujeme VŠEM, kteří se během těchto 11 let zapojili do projektu Adopce na dálku na VOŠS v Ostravě a finančně podpořili obě
dívky a napomohli tak k jejich všestrannému rozvoji. Věříme, že zkušenosti ze školního prostředí a základní znalosti a dovednosti,
které ve škole nabyly, budou mít pozitivní vliv na jejich další život.

PhDr. et Mgr. Janka Hajdová
garant Adopce na dálku VOŠS

Naše nové dítě se jmenuje Aisha
Hlasováním byla v září 2017 vybrána k adopci nová dívka, jmenuje se
budeme pravidelně informovat o jejím životě a studiu.

Aisha a je z Ugandy. Na stránkách Newslettru Vás

Babirye Aisha
Stát: Uganda
Věk: 7 let
Sourozenci: 2
Škola: St. Bonaventure PS Mulajje
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: vybíjená
Aisha je hravá, ráda se učí. Učitelé ji mají rádi, protože je ve třídě aktivní, baví se s kamarády.
Má ráda svou víru, Její oblíbené jídlo jsou brambory a buráky. Bydlí s velmi starou babičkou.
Její rodiče jsou naživu, ale nejsou většinu času spolu, protože její otec má další ženu / rodinu.
Ačkoli je matka vdaná, tráví většinu času u své matky (Aishiny babičky), protože se stará o ni
a o děti. Manžel jí moc nepomáhá. Matka pěstuje plodiny na jídlo, přebytky prodává, aby
získala peníze na poplatky a další potřeby. Chovají několik slepic na vajíčka. Některá
prodávají. Večeří před setměním, aby minimalizovali náklady na petrolej. Děti se dělí
o lůžkoviny a oblečení. Bydlí ve starém domě s hliněnou podlahou. Vodu nosí v malých
nádobách ze vzdálené studny.

Sociální práce začíná u nás!
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Připravujeme …
Příklad dobré praxe, který stojí za to…
Naše nová výstava vznikla ve spolupráci se společností Kola pro Afriku, o. p. s.. Společnost Kola pro Afriku byla založena v roce
2012 v Ostravě. Jejím posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku se točí na principech dárcovství,
dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR.
Cestu africkým dětem ke vzdělání umožňují jízdní kola, která darují lidé v ČR. Díky kolům se děti v Africe dostanou do 3–10 km
vzdálené školy. Včas, bezpečně a ne unavené.
Společnost Kola pro Afriku zajišťuje svoz, třídění, opravy a převoz kol do daleké Gambie, jejich předání do škol a dětem. Tím to
ale nekončí. Společnost dále sleduje cestu kol v Africe, snaží se udržet jejich dobrý stav a efektivní využití.
Druhou stranou mince tohoto zajímavého a užitečného projektu je zaměstnávání a zapojování znovu do života lidí po výkonu
trestu, kteří jsou těžce uplatnitelní v praxi. Dále je to pak šíření myšlenky nezištné pomoci a osvětová a přednášková činnost pro
veřejnost.
Činnost společnosti Kola pro Afriku je pro nás příkladem dobré praxe, fandíme ji, a proto jsme ji také podpořili výstavou, na kterou
všechny srdečně zveme.

Výstava

KOLA PRO AFRIKU – POMOC, KTERÁ SE TOČÍ
trvá od 1.

9. 2017 do 15. 10. 2017

ke zhlédnutí ve všední

dny

od 9.00 h do 15.00 h

Srdečně všechny zveme!!!
Sociální práce začíná u nás!
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Připravujeme …
Párty na VOŠS
VOŠKA bude ve druhé polovině letošního školního roku slavit. Vždyť 50 let její existence, to už něco znamená! To se musí oslavit!
A že to nebude oslava ledasjaká, o tom svědčí také naše velkolepé plány. O přípravách Vás budeme průběžně informovat na
stránkách našeho Newsletteru, na webu i facebooku. Z naší kuchyně můžeme prozradit, že vše vyvrcholí 20. března 2018 při
tradiční odborné konferenci na téma Ochrana lidské důstojnosti člověka. Téma, které bude na konferenci diskutováno – lidská
důstojnost člověka, je základní hodnotou i cílem všech lidských práv. Lidskou důstojnost člověk má ze své podstaty, nepřichází o ni
svou neschopností, selháním, trestnou činností, stářím ani umíráním. Nemůže ji ztratit vůbec ničím a nikdo mu ji nemůže vzít.
Informace o konferenci a dalších doprovodných akcích již brzy zveřejníme. Datum, které jsme pro oslavu vybrali, není náhodné, je
to datum vyhrazené pro Světový den sociální práce.

Nestárnoucí vzdělávací instituce
Zdálo by se, že 50 letá dáma nemá už co nabídnout, opak je ale pravdou. VOŠKA zraje jako víno. Zkušenosti ji posilují a vyhlazují
vrásky. Věřte, že novinky, které chytáme, budou lákavé a možná i převratné. Ohlasy našich absolventů nám dělají radost!

Martina Schofferová napsal(a) recenzi na VOŠS - Vyšší odborná škola sociální Ostrava – Hvězdičky (5)
Martina Schofferová napsal(a) recenzi na VOŠS - Vyšší
odborná škola sociální Ostrava – Hvězdičky (5)
11. listopad 2016 ·

Studium na této škole obohatilo můj život, a to nejen o skvělé
spolužáky a pedagogy. Poznala jsem řadu zajímavých lidí,
osudů a díky praxím jsem měla jedinečnou možnost si
vyzkoušet co vše zahrnuje a obnáší práce v sociální oblasti. Po
úspěšném ukončení studia jsem neměla problém najít si práci.
Dnes dělám práci, která mě baví a je pro mě radostí. Z mého
pohledu je studium na VOŠS dobrou volbou pro život. Po
ukončení studia doporučuji pokračovat ve studiu na Univerzitě
Karlově, kde absolventům VOŠS v Ostravě, jsou uznány
kredity a mohou studovat obor - Pastorační a sociální práce
(Bc.) na Evangelické teologické fakultě.
VOŠS - Vyšší odborná škola sociální Ostrava

To se mi líbí
Komentář
Sdílet

2VOŠS - Vyšší odborná škola sociální Ostrava a Sikína
Procházková
Komentáře

Veronique Fleurette Je to už 16 let, co jstem na této
škole ukončila svá studia. Dodnes čerpám z nabytých
vědomostí. Studovala jsem ještě poté dva různé obory
na dvou různých VŠ a nejvíce mi dala do praxe tato
škola. Nedávno jsem školu navštívila díky pořádané
konferenci. Škola prošla obrovskými změnami! Vůbec
jsem to tam nepoznala. Jen ten sál zůstal stejný.
Škoda jen, že jsem tam nepotkala nikoho z mých
pedagogů.
:-

)

To se mi líbí
· Odpovědět · 21 červenec v 21:51

Sociální práce začíná u nás!
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Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě?
Z hlediska historie je VOŠS dlouholetou 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 šitý na
míru a zaměřený 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 3 000 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
koncipován jako modulární s kreditním systémem,
umožňující absolventům nejen okamžité začlenění do
pracovního procesu, ale v případě zájmu, také další
studium.
Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních
uzlů, sídlí v moderně a dobře vybavené budově. Často
se v ní setkávají odborníci z oblasti sociální práce. Studium
usnadňují studijní opory pro jednotlivé
předměty a elearningové 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.

Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost
v rámci zahraničních stáží a exkurzí poznat vždy
místně příslušnou sociální síť dané země, její
obsahovou, organizační, legislativní a administrativní
strukturu, orientovat se v postupech, formách
a metodách práce, navázat spolupráci 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. Z těchto misí si přivážejí nejen
zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty
a odhodlání znovu vycestovat.
Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese
sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí
a 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
poté, co si doplní vzdělání studiem pedagogiky, např.
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Absolventi 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.

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

Sociální práce začíná u nás!
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Kudy z nudy v Ostravě…
ZOO Ostrava - rozsáhlá Zoo leží v lesoparku v městské části Stromovka. Nejcennějšími chovanými zvířaty jsou
vzácné druhy lemurů, např. lemuři Sclaterovy nebo lemuři rudobřiší. Ostravská Zoo je jedinou zahradou v ČR, která
je chová. Zoo Ostrava se také, jako jediné u nás, podařilo odchovat mládě slona indického.

Nová radnice - nejvyšší radniční vyhlídkovou věž (85,6m) najdete v Ostravě. Vyhlídková terasa se nachází ve
výšce 73 m a je z ní krásný rozhled na Ostravu (město v zeleni), panorama Beskyd, Poodří a příhraničí část Polska.
Při dobré viditelnosti je možné zhlédnout také Praděd v Jeseníkách. Na vrchol věže návštěvníky vyveze výtah,
nemusíte se tedy bát schodů.

Velký svět techniky -

na ploše 14 000 metrů čtverečních budou připraveny celkem čtyři světy s trvalými
expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi bude Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace
a Svět přírody. Ten bude rozlohou největší, zabere celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci
si tady tak budou moci hrát, objevovat i odpočívat. Nabídku nového centra rozšíří 3D kino a Divadlo vědy (Show &
Demo) včetně zóny dočasných výstav.

Bruslařský areál U Cementárny v Ostravě pro milovníky in-line - v Ostravě-Vítkovicích
vyrostl unikátní in-line areál, který nemá obdoby nejen v Česku, ale i ve střední Evropě, který nabízí tři sportovní
dráhy různé délky. Areál je vhodný nejen pro profesionální sportovce, ale i pro amatéry a pro rodiny s dětmi.

Miniuni v Ostravě

- v centru Ostravy, vedle areálu Výstaviště Černá louka, naleznete úplně jiný svět –
minisvět. Městečko Miniuni nadchne děti i dospělé. Kde jinde byste měli jako na dlani 34 modelů významných budov
evropských měst a 7 divů světa.

Stodolní ulice v Ostravě – ulice, která nikdy nespí - Stodolní ulice vás bude bavit! Nachází se
v centru Ostravy a naleznete zde cca 70 rozmanitých klubů s různorodými interiéry. Vyberete si z nepřeberného
množství akcí a hudebních stylů.

Slezskoostravský hrad - kulturní stánek pro každého - vydejte se poznat Slezskoostravský
hrad, kde se pořádají různé koncerty, jarmarky, divadelní představení a jiné kulturní akce.

Laser Aréna Ostrava - adrenalin, akce a zábava vás čeká v nově otevřené Laser aréně Ostrava! Těšit se
můžete laser tag pro 4-10 osob s nejmodernějším vybavením v ČR, který je ideální pro individuální i teambuildingové
akce.

Pilotem na zkoušku na letišti Ostrava – Mošnov - neopakovatelný zážitek - vyzkoušejte si být
pilotem! Milujete letadla, volnost pohybu či vzrušení? Umíte jednat v krizových situacích? Lákalo by vás sedět
v kokpitu a zjistit, o čem to přesně je? Pojďte si vše jen vyzkoušet.

Zimní stadion Ostrava – Poruba

- vždy od září do dubna mohou zimní halu Sareza Ostrava
navštěvovat zájemci o veřejné bruslení. Na jaře je hala č.1 upravena pro in-line bruslení a prostor 2. ledové plochy se
mění na sportoviště pro veřejnost. Přijďte si zahrát badminton, čeká na vás 14 kurtů s profesionálním povrchem.

Planetárium Ostrava

- areál Planetária Ostrava (dříve Hvězdárny a planetária Johanna Palisy) prošel
výraznou rekonstrukcí. Jádrem budovy je sál planetária se špičkovou projekční technologií hybridního planetária. Na
hvězdárně je modernizovaná pozorovací technika a k návštěvě zve Experimentárium s interaktivními exponáty.

Ostrava a její okolí nabízí návštěvníkům spoustu kulturních, hudebních
a sportovních událostí např. Colours of Ostrava, Shakespearovy slavnosti,
Zlatá tretra, Dny NATO a jiné.

VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
Studujte u nás a přesvědčte se sami!!!
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; 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 (www.voss-ova.cz).

 Galerii Svět – místo, kde můžete zdarma
vystavovat a prezentovat svou činnost také Vy.

Rádi Vás provedeme naší školou.
Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích
zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti
sociální práce, máte ty nejlepší předpoklady pro
studium.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Více na www.voss-ova.cz, kde si můžete školu
virtuálně prohlédnout.

Zaujal Vás obsah našich elektronických novin, zajímáte se o sociální práci, neváhejte
a přijďte k nám studovat, protože Sociální práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava, ročník 5, č. 1 2017/2018 vychází 13. 9. 2017 ● 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

Sociální práce začíná u nás!

