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Čtvero ročních období
Zvedáme unavené oči od počítače a zjišťujeme poměrně překvapující fakt. Zima nám klepe na dveře. Pro samou práci jsme si
nestačili všimnout padajícího listí a už nás vítají holé větve stromů a první mráz maluje na sklo své ornamenty. I přes tyto
skutečnosti si nepřipouštíme, že podzimní, resp. zimní počasí může negativně ovlivnit naši náladu, vyvolat deprese, probudit
melancholii. Přemýšlíme, zda jsme připraveni na nekonečně dlouhé dny a na zimu. Přezuli jsme pneumatiky, shrabali listí, zahájili
vitamínovou kůru směrem k posílení imunity, koupili si předplatné do divadla a pravidelně navštěvujeme lekce tance. Stačí to,
abychom si dobili baterky a udrželi dostatek energie? A právě energii potřebujeme, protože plány, které máme na VOŠS, jsou pro
příští kalendářní i školní rok velkolepé. Jaro je pro nás příslibem dalšího rozvoje a rozkvětu naší školy a léto pak předělem
k novým začátkům. Žádné z období nelze vynechat, přeskočit či zkrátit pomocí stroje času, prostě, musí se prožít. Jak, to záleží
čistě na každém z Vás. Abychom Vám pomohli zapomenout na chladné nekonečno, přinášíme další číslo našich elektronických
novin plné novinek a informací. Hezké počteníčko!

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

UMÚN
Kalendář
akcí VOŠS 2017/2018

Krásné prožití
vánočních svátků
Vám přeje kolektiv
zaměstnanců
VOŠS

13. 11. – Být nevidomý
(workshop pro 1. ročníky)
23. 11. – Dejme dětem rodinu
(odborná konference)
1. 12. – Vánoční Krakow
5. 12. – Vánoční jarmark
5. 12. – Ne ruka, to duše maluje
(vernisáž výstavy)
4. 1. 2018 – Videotrénink interakcí
5. 1. 2018 – Domácí násilí

Najdete nás také na Facebooku

20. 3. 2018 – Ochrana lidské důstojnosti člověka
(odborná konference)

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Kola pro Afriku
V září 2017 se na VOŠS uskutečnila ve školní galerii Svět výstava fotografií Kola pro Afriku dokumentující cestu
repasovaných kol do daleké Gambie, kde kola pomáhají dětem dostat se do školy, a tím i vzdělávat se. Při této
příležitosti jsme položili několik otázek panu Romanu P o s o l d o v i řediteli stejnojmenné společnosti, který stál
u jejího zrodu. Po jedinečné výstavě, mimochodem fotografie byly u nás zveřejněny poprvé, vznikl rozhovor, který
otiskujeme v plné šíři, protože díky odpovědím pochopíte, zejména nyní v předvánočním čase, jaký význam má slovo
EM PATIE.

Pane řediteli, kdo Vám dal impuls k založení Společnosti kola pro Afriku?
Mnoho vychází z mého hledání hlubší, smysluplné životní cesty. V době, kdy jsem žil v Anglii (2005–2011), jsem se dostal
k zajímavému, obdobnému projektu nesoucímu název Kola pro Afriku (Jole Rider), a to jako dobrovolník mimo své profesní
aktivity. Prostřednictvím tohoto projektu jsem se do Afriky skutečně podíval a viděl na vlastní oči, jak obyčejná věc, jakou je
jízdní kolo, může pomoci. Zejména africkým dětem na cestě za jejich vzděláním. Šest let jsem s rodinou strávil v Anglii,
konkrétně v komunitě waldorfské školy Ruskin Mill College. I toto bylo velmi podpůrné a inspirativní k odvaze a realizaci
projektu, který vychází na jedné straně z reálné potřeby v Gambii a na straně druhé z unikátní přirozenosti člověka, kterou je
bytí pro druhé, ochota otevřít a sdílet srdce s druhými. Troufám si říci, že projekt ovlivnila také 13 měsíců trvající cesta kolem
světa, kterou jsem podnikl na konci devadesátých let a všechen ten jiný čas, který jsem strávil v sedle jízdního kola v letech
předchozích. Kolo, srdce, zkušenosti, kreativita a radost, byly a jsou na světě, anebo jak říká waldorfská filosofie, „když se spojí
mysl, srdce a ruce, může se podařit umělecké dílo“. A já doplním, i zázrak.
Kola pro Afriku však nejsou o jednom člověku. Osudové bylo setkání s kamarádem, velmi tvořivým, prosociálním a akčním
člověkem, Richardem Gazdou. Společně jsme podnikli první kroky v projektu. A nadále tomu tak je i po šesti letech společné
práce. Avšak ani ve dvou by nebylo možné projekt rozvíjet a posunovat dál. Jsme vděční za až zázračný magnetismus, který
ho provází a stále obohacuje o nové prvky. Přicházejí stále další lidé, díky nimž se kola pořád točí, projekt se stává
propracovanější, přičemž neztrácí kouzlo srdečnosti.

Měl jste někdy chuť přestat?
Ne :-).
Kamarád, také cestovatel kolem světa na kole, Víťa Dostál, svého času říkával: „Pověsíš-li kolo na hřebík, zrezivíš dříve než to
kolo“. Za délkou trvání tohoto projektu je však ještě cosi jiného. Za 6 let působení v Gambii vznikl vztah, nebo spíše silné pouto.
To je hluboké napojení. Velká část mého srdce je s gambijskými lidmi. Tady se dotýkám hodnoty. Ta pomoc s koly není jen
pomocí pro ty gambijské děti, které to mají do školy daleko, ale je to něco hlubokého, co dostávám zpět jako dar směřující
přímo k srdci. Setkáte-li se s dětmi, které dostaly kolo na svou cestu do školy, setkáte-li se s dětmi v gambijských školách,
s místními lidmi sdílíte běžný život někoho jiného, to je hluboký prožitek, který zůstává. Je to pocit obdarování, který ještě
dlouho po návratu z mise silně prožívám. Jakoby duše vypovídala o tom, že „svět je plný darů“, jen chtít obdarovávat. Ovšem
pokud bych měl reálně odpovědět na položenou otázku, řekl bych asi toto. V české zemi se podařilo nastavit fungující systém,
který roztáčí již nepotřebná kola. Lidé kola darují v dobrovolnických sběrných místech v Ostravě. V centrálním skladu
Společnosti kola pro Afriku (KPA) se třídí a opravují. Opravují se ve Věznici Heřmanice. Pro odsouzené je to každodenní práce.
Projekt se začíná rozvíjet i na Slovensku. A pak je tu gambijská část, kde je stále mnoho dětí, které se obtížně dostávají ke
vzdělání. Tedy potřeba kol, jako velmi vhodného dopravního prostředku, a to nejen pro Afriku. Tato potřeba, resp. poptávka po
nich, je stále velká. Po nelehkých začátcích v Gambii se daří rozvíjet funkční systém. Vznikají pracovní místa školních
mechaniků jízdních kol a snažíme se o učení k zodpovědnosti k darované věci, a to jak u dětí, tak také u dospělých, např.
zástupců ze škol, jež jsou příjemci darovaných českých kol. Projekt se rozvíjí plynulou cestou na více stranách a přestat
v nějaké fázi mě a ani nikoho z kolegů vážně nikdy nenapadlo.

Co Vám projekt přináší osobně?
Projekt s koly a hlavně lidé v něm, tady a tam, to je pro mě největší dar. Je to přílivová vlna kreativity, radosti, která nemá odliv.
V Africe je život jiný, jinak obtížný, někdy pro nás tady uprostřed Evropy, nepředstavitelně. Projekt z mého pohledu přináší
nejen radost, ale vytváří také prostor, být užitečný jeden druhému.
Když si představíme naši Zemi a člověka v nekonečném vesmíru, jsou to jen osamělé drobečky. Díky projektu máme najednou
všichni na Zemi k sobě blízko. Patříme k sobě, nejsme sami. Fascinuje mě na tom ta otevřenost a potvrzení toho, že pomoc
druhým, je přirozeností člověka.
Jízdní kolo je pro nás ve středu Evropy běžná věc, ale pro děti v Africe může znamenat obrovskou změnu. Být při tom celém
dění a trochu mu i napomáhat, je ohromný zážitek, který bych přál zažít každému. Pojí se mi s tím i vděčnost, že můžu…

Jezdíte na kole?
Jízdní kolo mě provází celý život. Můj vztah ke kolu se však měnil v čase. Nyní jezdím nejvíce se svými dětmi. Už to nejsou ale
ročně ujeté tisíce kilometrů. Mám tři děti ve věku 6, 8 a 10 roků. S Fildou, Lucinkou a Matýskem jsme letos jeli velkou
moravskou cyklojízdu do pravěku. Na kolech z Kroměříže do Dolních Věstonic. I takové cesty jsou krásné, úplně jiné než ty
dřívější, dobrodružné, napříč Evropou i světem. Kolo mám stále rád, neboť přináší úplně jiné vnímání krajiny.

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Jak Vám „chutná“ Afrika?
Procestoval jsem svět. Letadlem, lodí, autem, na kole, nebo jako poutník pěšky. V některých zemích to bylo jen rychlé
zastavení, nehezky vyjádřeno – konzumace zážitku. Jinde jsem se zůstal déle, pobýval s místními lidmi, bylo mi dovoleno
poznávat danou zemi hlouběji. S Afrikou, konkrétně s Gambií, je to nyní jiné. Je to srdeční záležitost, jak jsem se zmínil výše.
Je to sdílení, spolubytí. Kus mého já je spojeno s gambijskými lidmi. Tato otázka a odpověď na ni je na večerní meditování při
svíčce a dobrém gambijském čaji. Je to otevření srdce, ve kterém je mnoho vlásečnic, každá vede k bohatému prožitku.
Gambii mám opravdu rád, přesněji řečeno, mám rád gambijské lidi, malé i velké, a to je to kouzlo Gambie.

Máte tam přátele?
Pokud mluvíme z afrických zemí konkrétně o Gambii, měl jsem možnost díky projektu být v Gambii již 12x. Jsem za to velmi
vděčný. Je to země malá, napojení s místními lidmi jsou mnohá, tudíž tam létám s pocitem, že je to druhý domov. S některými
lidmi mám velmi blízký vztah, sdílíme spolu nejen to pracovní, tedy otázky projektu, ale také to lidské. Yunus Komma je
koordinátor projektu KPA v Gambii. Je to místní člověk, schopný, pracovitý a také skvělý kamarád. Sdílíme spolu i humor, který
mi připadá u Gambijců velmi blízký. Že by to byla již ta gambijská půlka duše ve mně? Rád bych jednou vzal do Gambie i své
děti, které Gambií na dálku také žijí. Chtěl bych jim tuto krásnou zemi ukázat, nechat je pobýt s místními dětmi, třeba i na
nějaký čas ve škole.

Chtěl byste v Africe trvale žít?
Můj vztah ke Gambii jsem již naznačil. Je v tom ještě víc, než lze stručně vypsat. Cestou s „kolovým projektem“ přichází
přirozeně další pobídky, ať už mé vlastní, nebo z okolí, z potřeb v Gambii. Jednou z nich může být například naplnění myšlenky
o založení obdobné školy, ve které jsem v minulosti v Anglii pracoval (obdoba waldorfské školy Ruskin Mill College).
Komunikuji o tom s lidmi ze zmíněné školy. To by však předpokládalo delší „gambijské pobyty“. Pokud k tomu dojde, bude to
zřejmě v čase, až moje děti aspoň trochu povyrostou :-). Tedy ne zítra, ale za pár let. Snad se sen promění ve skutečnost.

Jaké je Vaše největší přání v souvislosti s projektem?
Pokračovat dál se stejným zaujetím a citlivostí, které projekt tvoří od prvních krůčků. Kromě toho vnímáme, že v Gambii schází
systém, který tvoří strukturu pracovního prostoru. Jednoduše řečeno, schází tady trh práce. Vzdělání ještě neznamená, že
člověk tady najde práci. Praktická škola, kterou bychom uměli iniciovat, společně ji tvořit, ať už např. se zmíněnou Ruskin Mill
College, či dalšími partnery ve spojení s místními lidmi v Gambii, vidím jako další plynulou a zdravou cestu našeho projektu.
Cestu s koly, ale o cosi bohatší, s hlubším dopadem. Ne proti větru a už vůbec ne do kopce. Cestu radosti, kdy pro nás
obyčejná věc, kterou je jízdní kolo, není jen prostředek, kterým se člověk dostane z bodu A do bodu B, ale že je to vlastně
něco, co spojuje lidi.

Vaše životní krédo.
NA SVĚTĚ NENÍ LIDSKÝ ŽIVOT, KTERÝ BY SE NÁS NETÝKAL. KDYŽ SE SPRÁVNĚ ZADÍVÁME KOLEM SEBE, MŮŽE
NÁS TŘEBA NAPADNOUT, ŽE I TEN NEJVZDÁLENĚJŠÍ MALÝ OBYVATEL PLANETY PATŘÍ K NÁM A MY K NĚMU.
Děkujeme za rozhovor.
Marcela Tomčíková

informační centrum VOŠS

Vernisáž výstavy Kola pro Afriku

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení
Říjen jsme ve škole mimo jiné věnovali seniorům, což je pochopitelné,
protože 1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů. To, že senioři tvoří
velkou část naší populace, není nikterak překvapivé, neboť ve druhé
polovině dvacátého století se zvýšila průměrná délka života o celých
20 let a předpokládá se, že v roce 2030 bude celá třetina obyvatel
vyspělého světa starší 60 let. Do našeho programu jsme proto zařadili
17. 10. zajímavé tematické dopoledne, jehož součástí byla odborná
přednáška na téma Péče o seniory s demencí a jejich podpora
v domácím prostředí, na kterou jsme navázali vernisáží výstavy
s názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Celý
program jsme připravili pro naše studenty ve spolupráci s Centrem
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., kteří svou roli
pojali neobyčejně zodpovědně. Nejen, že výstavu ručních prací sami
naistalovali, ale zajistili také lektory pro odbornou přednášku a celou
vernisáž slovem, básní a hudbou doprovodili. Aby toho nebylo málo,
v aktivním workshopu přítomným prezentovali rozličné techniky
ručních prací. A protože předpokládali, že přítomným po tomto
maratónu vyhládne, bylo k dispozici bohaté občerstvení. Společně
jsme tak mohli zhlédnout neobyčejná díla a vzpomenout i na naše
rodiče, prarodiče a všechny staré lidi kolem nás, zda jim něco
neschází, zda nepotřebují nějakou pomoc. Setkání se všemi milými
lidmi, kteří stojí v čele Centra sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady bylo pro nás nezvykle osvěžující a podnětné. Zvláštní
poděkování patří paní Bc. Věře Součkové, paní Bc. Ivetě Jánkové
a zejména paní ředitelce Emílii Třískové, senátorce ČR.

Vernisáž výstavy Šikovné ruce naši seniorů pro
radost a potěšení

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Španělské rytmy
V pravé poledne jsme v úterý 24. října 2017 otevřeli společně se studenty výstavu fotografií těch, kteří cestovali v září
pomyslným školním autobusem do Španělska. Výstavu fotografií organizujeme vždy jako fotografickou soutěž. Studenti
objektivem svého fotoaparátu zachytí cestou některý ze sociálních problémů navštívené země nebo zvěční svůj největší
zážitek z cesty. Na vernisáži pak sdílí své zkušenosti a poznatky z cesty se svými kolegy. Autoři nejlepších fotografií jsou
oceněni ze Spolku pro školu. V letošním roce jsou vítězkami soutěže:
Sociální téma (multikultura, luxus, bída, a
jiné sociální problémy)

Volné téma (největší zážitek z cesty)

1.

místo

Eva Beránková, K2. D
Fotografie – Stará žena

Valérie Mentznarovská, 2. A
Fotografie – Záliv

2.

místo

Pavla Buzková, K3. D
Fotografie – Multikultura

Lucie Váňová, D2. A
Fotografie – Španělské památky

3.

místo

Zuzana Dunajčíková, 2. A
Fotografie – Cíl cesty - zařízení pro seniory

Kristýna Kouřilová, 2. A
Fotografie – Sagrada Familia

Sladká tečka čekala i na další studentky, které přihlásily své fotografie do soutěže, a to Michaelu Žáčkovou (3. A), Anetu
Konvičkovou (D2. B), Evu Urbanovskou (D2. B).
Při vernisáži zazněly španělské verše v podání studentek – našich mladších kolegyň z Obchodní akademie OstravaMariánské Hory. Verše si připravily pod vedením Mgr. R. Šťastné. Komorní setkání doplnily oceněné studentky svými
zkušenostmi z cesty a povídáním o tom, co je vedlo právě k danému záběru. Horké španělské rytmy připomínaly houslové
klíče a noty na oknech, rudé růže, které asociovaly živočišné flamenco a vesele se smějící oranžové mandarinky
připomínající španělské pomeranče.
Poděkování patří všem, kteří výstavu zorganizovali a připravili: Mgr. A. Webrové, Mgr. J. Kořistkové, Mgr. V. Schystalové,
Mgr. M. Hoňkové a M. Tomčíkové.

Sociální práce začíná u nás!
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Připravujeme …

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 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.

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
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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 na laser tag pro 4-10 osob s nejmodernějším vybavením v ČR, který je ideální pro individuální
i teambuildingové akce.

Pilotem na zkoušku na Letišti Leoše Janáčka Ostrava

- 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, Shakespearovské 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 využití 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. 2 2017/2018 vychází 20. 11. 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!

