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ROK 2019
Na začátku nového kalendářního roku si vždy klademe
stejnou otázku, co nám nový rok přinese? Přání, ať je
lepší než ten minulý, nám dává jistou naději… Je však
otázkou, v čem má být lepší, než ten minulý? Vždyť jsme
ho prožili, zanechal v nás nesmazatelnou stopu. Je za
námi spousta práce, zážitků, radostí, možná i bolesti.
To vše patří k životu.
Horoskop říká, že rok 2019 přinese celkové zvolnění
a zklidnění. Tempo bude mnohem pomalejší, než na jaké
jsme byli zvyklí. Co s tím? Využijme této šance.
Vyměňme honbu za výkony, výnosy za úplně jiné
hodnoty. Zaměřme se na mezilidské vztahy – přátelské,
partnerské. Komunikujme, vyjednávejme, obnovujme,
upevňujme. Ozvěme se jen tak svým známým, o kterých
jsme už dlouho neslyšeli a prostě se jich jen zeptejme, jak
se jim daří. Odpočiňme si, osvěžme se, houpejme se
chvíli na vlnách, relaxujme. Výsledkem budou nové
myšlenky, objevy a příliv pozitivní energie, mentální síly,
sebejistoty, které jsou důležité proto, abychom se mohli
posunout o laťku výš a na konci roku říci, byl lepší než ten
minulý.

Vaše VOŠS

Kalendář akcí VOŠS
2018/2019
Únor
26. 2. Výpovědi osob dotčených
trestnou činností
(přednáška)

Březen

UMÚN
14. 3. Sociální právo v příkladech
(soutěž)

19. 3. Světový den Sociální práce
(projektový den)

19. 3. Svět Tibetu
(vernisáž fotografií organizace
MOST PRO TIBET)

Duben
25. 4. Děti v systému sociální
práce a sociální pedagogiky
(konference VOŠS)

25. 4. Objevuj a motivuj
(vernisáž fotografií
Lucie Krny a Marka Laryše)

Květen

Pozn.: více na str. 7

do 31. 5. Přihlášky ke studiu
(šk. 2019/2020)

Červen
25. 6. Vyřazení absolventů

Dejte nám
Sociální práce začíná u nás!

na facebooku
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Pozvánka na …
LETMO
Galerie Svět v letošním kalendářním roce zahájila svou činnost dne 30. ledna 2019, a to vernisáží výstavy s názvem „Letmo“.
Autoři jedinečných fotografií Tomáš Vocelka (novinář, fotograf, který získal ocenění v prestižní foto soutěži Sony World
Photografhy Adwards 2017 a je nositelem ocenění Czech Press Photo 2018 v kategorii Pražské proměny) a Vladimír Vocelka
(otec Tomáše, amatérský fotograf, pedagog a psycholog) poskytnou návštěvníkům výstavy prostřednictvím svých fotografií dvojí
pohled na českou a moravskou krajinu. Pro nás ve škole zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku je to kromě
uměleckého zážitku krásný příklad toho, jak otec motivoval svého syna nejen k celoživotnímu koníčku, ale i k budoucí profesní
orientaci.
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Barvy fotografií rozzářily všední zimní den

Sociální práce začíná u nás!
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SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE
Oslavte s VOŠKOU Světový den sociální práce 2019
Světový den sociální práce letos připadá na 19. březen 2019. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních
pracovníků (IFSW). Každoročně se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento svátek na VOŠS sdílíme proto, abychom
studentům i veřejnosti připomněli celosvětový význam sociální práce. Cílíme vždy na konkrétní téma, kterým zúčastněným
rozšíříme obzory. Tentokrát jsme do školy přizvali zástupce organizace MOST ProTibet, o. p. s. Jedná se o neziskovou organizaci
působící v oblasti rozvojové spolupráce. Jejím záměrem je přispět ke kvalitnějšímu vzdělání a lepším životním podmínkám pro
tibetské děti, tibetské seniory, budhistické mnichy a mnišky a nomády v indickém Himálaji a Tibetu. Proto od roku 2004 pomáhají
školám, komunitám a jednotlivcům v jejich rozvoji.
Celý slavnostní den je koncipovaný projektovým způsobem, tzn, že kromě toho, že se dozvíte něco nového, ochutnáte tibetské
speciality, dozvíte se něco o tibetském exilovém školství, zhlédnete dokumentární filmy, prohlédnete si výstavu a hlavně, prožijete
s námi Světový den sociální práce!!!
V rámci projektového dne bude otevřena výstava fotografií Svět Tibetu s doprovodnými texty. Expozice autentických rituálních
předmětů a předmětů denní potřeby návštěvníka vtáhne do života Tibeťanů, představí mu himalájskou kulturu a přinese informace
o projektech na pomoc tamním obyvatelům.
Projektový den na VOŠCE je určen nejen studentům, ale i široké veřejnosti. VOŠKA je pro vás tento den otevřena
od 10.00 h do 12.30 h. Rádi se s vámi při této příležitosti setkáme.

Vaše VOŠS

Sociální práce začíná u nás!
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Připravujeme …

CLIL – NOVINKA NA VOŠS
VOŠKA se snaží přinášet studentům stále něco nového, proto budeme vyučovat některé odborné předměty metodou
CLIL. Výuka pomocí metody CLIL aneb Content and Language Integrated Learning, je obsahově a jazykově spojené
vyučování. Jedná se o metodu, která obnáší výuku nejazykového předmětu (např. sociální politiky, teorie a metod
sociální práce apod.) pomocí cizího jazyka. Podle jazykové úrovně posluchačů se tyto předměty vyučují buď celé v cizím
jazyce, nebo jen částečně. Student se tak učí nejen látku daného předmětu, ale zlepší si i jazykové kompetence.
Metoda CLIL pochází z finské Univerzity Jyväskylä a od roku 1994 se začala využívat po celém světě. Nejvíce oblíbená je
v zemích Evropské unie, kde se stává častěji a častěji součástí každodenní výuky studentů.
Co je cílem metody?
Díky metodě CLIL budou studenti schopni používat jazyk v dalších oblastech lidské činnosti, budou s jazykem více v kontaktu
a dokáží jej postupem času používat bez většího zaváhání. Cíleně získají znalosti, které určitě jednou využijí v praxi, jelikož
prostředí, ve kterém se učí, není uměle vytvořené (jak tomu bývá při klasických vyučovacích hodinách cizích jazyků), je naprosto
přirozené, podobné skutečným situacím. Cílem samotné metody CLIL je výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce s tím,
že studenti ovládají odborné pojmy nejen v cizím jazyce, ale i ve své mateřštině. Metoda by měla motivovat jak k výuce
v nejazykovém obsahu, tak k osvojování obsahu jazykového. K tomu slouží motivující úkoly a aktivity, které posluchačům usnadní
práci v cizím jazyce s tím, že si lehce osvojí nové znalosti a poznatky.
Jak to probíhá?
Studenti se pomocí integrované metody učí takto: jak nové učivo nejazykového charakteru daného předmětu, tak formulování
úkolů pro tento předmět v cizím jazyce. Odpovídat mohou jak v cizím jazyce, tak v českém jazyce. Texty k výuce mohou být
rovněž v obou jazycích. Stejně je to s vysvětlováním nových gramatických jevů a slovních obratů.
Lze tuto metodu považovat za další přidanou hodnotu vzdělávacího programu?
My na VOŠCE říkáme, že pokrok nelze zastavit. Zavedení metody CLIL do výuky je dlouhodobým a systematickým úkolem, který
vyžaduje speciální přípravu pedagogů učících nejazykové předměty. Jistá náročnost na přípravu jak ze strany pedagogů, tak ze
strany studentů však může přinést velký progres při aktivním použití cizího jazyka. Proto jsme se také do toho pustili a jsme
zvědaví na první ohlasy a výsledky. Věříme, že to studenti ocení a v našem úsilí nás podpoří. Je jasné, že za tímto snažením
vidíme také přidanou hodnotu dnes již obou námi nabízených vzdělávacích programů (Sociální práce a Sociální pedagogika).

Mgr. Jana Kořistková
garant sekce všeobecných předmětů a cizích jazyků
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Stalo se…
POMOC, KTERÁ ZAHŘÁLA
Sbírkou pánského šatstva pomohli studenti VOŠKY symbolicky před Vánocemi propuštěným mužům z výkonu trestu odnětí
svobody, kteří nacházejí dočasné ubytování v organizaci „Nová Šance“ v Ostravě. Mnozí studenti zde vykonávají odbornou
praxi, proto vědí, co je potřeba a hlavně, jak moc je to potřeba. Někteří klienti totiž opouštějí brány věznice v zimním období
a chybí jim zejména teplé oblečení. Poděkování patří všem studentům, kteří sbírku podpořili.

Mgr. Zita Mickertsová, Mgr. Adéla Webrová
organizační tým

EXKURZE V PRAZE
V mrazivý čtvrtek 13. prosince 2018 se studijní skupina 1. A se svojí třídní a doprovodem vypravili vlakem do Prahy. Cílem byly
exkurze v pražských zařízeních, které v Ostravě nemáme.
První kroky vedly do Domu světla, který od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké
osobní či sociální situaci. Je to jediné zařízení toho druhu v České republice. Mimo jiné se zde provádí také bezplatné a anonymní
testování na HIV. Po podrobném seznámení se všemi aktivitami České společnosti „AIDS pomoc“ nás sociální pracovnice
provedla zařízením a rozdala propagační letáčky a balíčky. Byl to nezvyklý a neobyčejný zážitek, nikdo z nás si nedokázal
představit, že by se ocitnul v podobné situaci. A pokud ano, díky, že takové zařízení existuje!
Druhá exkurze byla ještě zajímavější. V poradenském centru „Rozkoš bez rizika“ se nás ujala vedoucí pražské pobočky. Její
výklad byl velmi poutavý, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, a to zejména o ženách poskytujících placené sexuální
služby, dále pak o ostatních osobách působících na prostituční scéně a o tom, jak předcházet rizikům spojeným s prací
v „sexbyznysu“.
Poslední exkurze tu naši pražskou misi odlehčila. Nesla se totiž úplně v jiném duchu – psím. Oddechli jsme si, psího miláčka přece
má řada z nás doma! Navštívili jsme „Středisko výcviku vodících psů“ „Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých“.
Vedoucí nám vysvětlila, jakým způsobem probíhá výcvik vodících psů, jaké rasy jsou pro výcvik nejvhodnější a v jakých cenových
relacích se pohybuje prodej vodícího psa. V závěru jsme uznali, že tito pejskové se od těch našich mazlíčků přece jen o dost liší.
A jaká by to byla Praha před Vánocemi bez trhů, punče a neopakovatelné vánoční atmosféry? To vše jsme našli po náročném dni
v podvečerních hodinách na Staroměstském a Václavském náměstí. Byl to náš první společný „výlet“ a určitě ne poslední!

Mgr. Michaela Holaňová
VUSS 1. A

Já pes a moje smečka

Výklad, který nás přiměl k zamyšlení
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Stalo se…
KŘTINY NA VOŠS
V závěru roku 2018 jsme pokřtili historicky první kalendář Vyšší odborné školy
sociální Ostrava pro rok 2019, na který PaedDr. Karla Vlhová, MSc pedagog VOŠS
(amatérská fotografka) celý rok sbírala fotografický materiál. Navštívila řadu
sociálních organizací, ve kterých praktikují naši studenti, některé snímky získala ve
škole při našich mimoškolních aktivitách nebo přímo na ulici, protože sociální témata
jsou všude kolem nás. Svým dílem chtěla naplnit slova jedné naší studentky:
„Sociální práce – je hlavně o komunikaci s klientem a pomoci lidem, kteří to v životě
nemají jednoduché a musí čelit různým nepříznivým sociálním situacím.“ Dílo se
zdařilo a nám nezbývá než paní Karle poděkovat popřát jí dobré světlo pro další
záběry.
Vaše VOŠS

Naše první křtiny

Kalendář VOŠS 2019

VIDEOTRÉNIK INTERAKCÍ
Každým rokem počátkem ledna pořádáme pro naše studenty denní, dálkové i kombinované formy vzdělávání workshop
Videotrénink interakcí (VTI) pod vedením akreditované lektorky. VTI je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou práce
s videozáznamem, užívanou při poruchách komunikace a interakce v sociálním kontaktu. Cílem videotréninku je rozvíjení
sociálních dovedností, naučení principům úspěšné verbální i neverbální komunikace a podávání pozitivní zpětné vazby. Metoda
poměrně rychle a nenásilně odhaluje a pojmenovává konkrétní projevy potíží v kontaktu s druhými lidmi (ve vztazích), vede
k uvědomění si jejich souvislostí, možná i k pochopení některých jejich příčin. Učí aktéry být vnímavější k signálům druhých lidí,
dává naději ke hledání nových cest v interakci v sociálním prostředí. VTI vyzdvihuje spíše silné stránky zúčastněných, než jejich
problémy.
Tato metoda vznikla v 80. letech 20. století v Nizozemsku a užívá se zejména v rodinném prostředí, při řešení výchovných
problémů, v interakci mezi rodiči a dětmi. Vyškolený video trenér / terapeut natáčí v rodině běžnou činnost, interakci (např.
situaci při jídle, učení, hře apod.). Pořízený záznam videotrenér analyzuje a vybírá pro reflektující rozhovor takové úseky videa,
které poukazují na úspěšnou interakci a které mohou podpořit cíle klienta ve smyslu zlepšení komunikace i celkové situace.
Po nějaké době se natáčení opět opakuje (obvykle 3–4x), dokud nejsou dosaženy předem stanovené cíle.
Metody VTI přesahují v současné době rámec rodiny. V mnoha zemích i v ČR je tato metoda využívána jako velmi efektivní
nástroj pro rozvoj komunikačních dovedností ve školním i pracovním prostředí, u pracovníků pomáhajících profesí, manažerů,
vedoucích týmů, supervizorů apod.
Cyklus VTI
Akreditovaný výcvik videotrenérů zajišťuje nevládní organizace SPIN.
PhDr. Janka Hajdová
pedagog VOŠS

Schéma: spin-vti.cz
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Stalo se…
BAZÁLNÍ STIMULACE
Na odborném lednovém workshopu pod vedením certifikované lektorky si studenti prakticky ověřili, že bazální stimulace je
koncept, který opravdu podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Postupy práce, které systém bazální
stimulace nabízí, lze využívat v klinické (zdravotnické služby, např. nemocnice), ale i ne klinické praxi (sociální služby, např.
domovy pro seniory). Koncept představuje techniky, které stimulují klienty s demencí, pacienty po těžkých úrazech nebo děti
i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením. Bazální stimulace podporuje člověka a jeho schopnosti a napomáhá
zlepšovat kvalitu života klientů.
Mgr. Karolína Karásek
pedagog VOŠS

SPIRÁLA ROZTOČILA CHUTĚ NA VOŠCE
Spirála, o. p. s. je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s duševním
onemocněním a od roku 2018 je uznávaným zaměstnavatelem na
chráněném trhu práce. V současné době provozuje tři pracoviště pro
podporu lidí s duševním onemocněním. Jedná se o kavárnu v OstravěPorubě, catering v Ostravě-Zábřehu, šicí dílnu v Ostravě-Zábřehu.
V Ostravě-Porubě má Spirála také sociálně terapeutické dílny. Na těchto
pracovištích poskytuje sociální služby, pracovní rehabilitaci a chráněné
zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.
Díky nákupu cateringových výrobků každý nakupující poskytujete
a zvyšujete pracovní uplatněné zaměstnanců Spirály, kteří tak získávají
větší sebeuplatnění. Podpoří se tak nejen dobrá věc, ale hlavně si každý
pochutná a zažene hlad .
Od února 2019 Spirála působí jeden den v týdnu na Vyšší odborné
škole sociální v Ostravě.
Přijďte ochutnat.
www.spirala-ops.cz.

ZACHRÁNILI JSME SOCHU
30. ledna 2019 byla v prostorách Vyšší odborné
školy sociální v Ostravě odhalena bronzová
socha nesoucí název Děvčátko (autor –
ak. sochař Josef Špaček). Vyšší odborné škole
sociální se podařilo po dvouleté usilovné práci
za finanční podpory KÚ Moravskoslezského
kraje vrátit toto skvostné umělecké dílo v plné
jeho kráse do původních prostor budovy na
ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava, kde zkrášlí
její atrium, které je využíváno širokou veřejností
nejen jako konferenční zázemí, ale již osmým
rokem slouží jako výstavní prostory pod
názvem galerie Svět.
Vaše VOŠS

Slavnostní odhalení sdíleli za zřizovatele školy: Ing. Tomáš Kotyza (ředitel KÚ MSK) a Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (náměstek
hejtmana MSK), za OA a VOŠS Ing. Eva Zátopková (zástupkyně ředitelky pro VOŠS) a Ing. Eva Kazdová (ředitelka OA a VOŠS,
Ostrava-Mariánské Hory)
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Okénko…

Zdroj: Magistrát města Ostravy / Jiří Zerzoň

BARBORA SEIDLEROVÁ (1. ročník VOŠS)
Získala v rámci města Ostravy ocenění – Dobrovolník roku 2018 za dobrovolnickou práci ve výši
599 hodin, kterou odvedla v Centru pro rodinu a sociální péči, z. s., za období 6 let. Při své
dobrovolnické práci se věnuje klientům s handicapem v době, kdy se chtějí osamostatnit.
Děkujeme a gratulujeme!
VOŠS

VÝZVA ČTENÁŘŮM
Milí čtenáři, pokud víte o zajímavých úspěších, výsledcích práce, motivačních podnětech nebo
příkladech dobré praxe z oblasti sociální práce nebo sociální pedagogiky, rádi o nich napíšeme. Stačí,
když nás budete kontaktovat, my se již o vše potřebné postaráme. Vás příspěvek rádi zdarma
zveřejníme. Příspěvky zasílejte na emailovou adresu marcela.tomcikova@voss-ova.cz.
Ochranu osobních údajů a anonymitu zajistíme.
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VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
www.mise.cz/program
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Kaleidoskop…
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Nabízíme


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



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



K pronájmu 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).

Informace pro zájemce o studium

 Galerii Svět, kde můžete zdarma vystavovat
a prezentovat svou činnost.

Do
1.
ročníku
přijímáme
bez
přijímacích zkoušek a bez poplatku
za přihlášku. Pokud již praktikujete
v oblasti sociální práce nebo sociální
pedagogiky,
máte
ty
nejlepší
předpoklady pro studium u nás!
Těšíme se na setkání s Vámi!
Více na www.voss-ova.cz, kde si můžete
školu virtuálně prohlédnout.
Termín pro podání přihlášky do 31. 5. 2019

Zaujal Vás obsah našich elektronických novin? Zajímáte se o sociální práci a sociální
pedagogiku. Neváhejte a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava, ročník 6, č. 4 2018/2019 vychází 18. února 2019 ● 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!

