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Zahraniční stáže – cesta ke zvyšování kvality budoucích
sociálních pracovníků
Milí čtenáři,
mimořádným číslem našeho školního Newsletteru si Vás dovolujeme seznámit s významnou
aktivitou, která probíhá na naší škole. V rámci mobilitního projektu Erasmus+ jsme v uplynulých
dvou letech vyslali do Polska a na Slovensko 62 studentů denního studia. Jaká byla odezva
na zahraniční stáže, se dozvíte z následujících příspěvků. Jaká byla atmosféra, vytušíte
z fotografií…
Mgr. Hana Levá, pedagog VOŠS

Kalendář
akcí VOŠS 2017/2018
444
4. 9. – Přivítání nových
studentů denního studia
7. 9. – Přivítání nových
studentů dálkového a kombinovaného studia
11. 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. – Ne ruka, to duše maluje
(vernisáž výstavy)

Najdete nás také na Facebooku

20. 3. 2018 – Ochrana lidské důstojnosti člověka
(odborná konference)
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Erasmus+ 2015–2017
Projekt Erasmus+ navazuje na program mobility Leonardo da Vinci, kterého se naši studenti účastnili uplynulých sedm let. Jedná
se o program mobility, v rámci kterého mohou studenti vyjet na odbornou stáž do zahraničí. Tradičními přijímacími zeměmi jsou
pro nás Slovensko a Polsko. Studenti se nejen seznámí se sociální prací v zahraničí, ale zároveň lépe poznají naše nejbližší
sousedy.
V listopadu 2015 a červnu 2016 navštívilo dohromady 16 našich studentů Dolný Kubín, kde měli možnost poznávat sociální práci
v organizaci Zaridenie pre seniorov a v Detskom domove Istebné. Ze závěrečných zpráv vyplývalo jediné – stáž byla „super“, ale
příliš krátká (4 týdny).
Stejné období trávilo 16 studentů v městě Cieszyn. Zde poznávali sociální práci v zařízeních pro duševně nemocné „WIEZ“
a „Byc Razem“. Rovněž mohli poznat náplň práce sociálních pracovníků v “Miejskem Osrodku Pomocy Spolecnej“ (náš úřad).
I zde byli studenti velmi spokojeni s náplní stáže a zároveň s přístupem pracovníků, se kterými měli možnost spolupracovat.
Následující dvě stáže probíhaly v listopadu 2016 a květnu 2017. Tentokrát se stáží zúčastnilo 15 studentů na Slovensku
a 15 v Polsku. Došlo k malé změně. Detský domov Istebné byl nahrazen poradenským zařízením EDUKOS, se kterým jsme měli
velmi dobré zkušenosti z období spolupráce na programu mobility Leonardo da Vinci. Naše volba se ukázala jako velmi dobrá,
což vyplývá ze zpětné vazby studentů i zaměstnanců EDUKOSu.
Závěrem lze říci, že stáže byly přijímány všemi zúčastněnými stranami velmi pozitivně. Můžeme říci, že tak skvělou odezvu jsme
snad jako koordinátorky projektu ani nečekaly. Úspěšný průběh stáží je tak pro nás tím největším zadostiučením.
Mgr. Hana Levá, Mgr. Soňa Lenobelová
pedagogové VOŠS
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Báječný Dolný Kubín, Edukos i zariadenie pre seniorov
Před nějakými čtyřmi měsíci jsme byly já a mé spolužačky vybrány na zahraniční stáž na Slovensko. Neskutečně jsme se těšily
na měsíc pohody, klidu a odpočinku si od školy, školních i domácích. S holkami jsme už začaly plánovat pobyt na Slovensku
od okamžiku, kdy jsme se dozvěděly, že jedeme. Nakonec jsme toho opravdu zažily, navštívily a viděly spoustu.
Největší obavy jsme měly z toho, jak utáhneme těžké kufry. Jsme ale silné „děvuchy“ a cestu tam jsme zvládly. Moc nás
potěšilo, že pan Zelina (náš pan domácí) nám zařídil odvoz z nádraží až k nim do apartmánu. Jinak manželé Zelinovi byli
úžasní lidé, ve všem nám vyhověli, hodněkrát nám také pomohli a dávali cenné rady. Myslím si, že lepší domácí jsme si ani
nemohly přát. Apartmán, když se k němu vrátím, byl také skvělý, sociální zařízení, kuchyně, obývák, tři pokoje a na každém
vlastní televize, což hodně z nás uvítalo. Venku krásná terasa, kde jsme ve většině případů trávily za hezkého počasí volný
čas.
Když se teď vrhnu na zařízení, která jsme měly možnost navštívit, tak za sebe mohu říct, že to bylo opět úžasné. Jak skvělí
pracovníci, tak také úžasní klienti. Ano vím, hodně často používám slova skvělý, úžasný atd. Není to tím, že bych to neuměla
jinak nazvat nebo neměla velkou slovní zásobu, ale je to tím, že ono to tak opravu bylo a já nechci psát, že to bylo dobré.
Dobré je za 3, ale tam to bylo prostě jednoznačně a nejvíce boží a úžasné, přesně takové jaké by to mělo být. Nemůžu si na
nic stěžovat a myslím, že stejně tak ostatní. Vezmu si teď na mušku jako první Domov pre seniorov. Překvapilo nás docela, že
byl umístěn v bývalé bytovce. Domov tvořily dvě budovy. Jedna, kde byli senioři ještě schopni se určitým způsobem postarat
sami o sebe. Na druhé budově byli ubytováni senioři, ale také klienti s mentálními poruchami či nemocemi. My jsme převážně
navštěvovaly budovu B, tedy tu, kde byli klienti právě s nějakými specifickými nemocemi. Nijak nám to nevadilo. Dokázaly jsme
se v tom rychle zorientovat, seznámit se a snažit se každému uživateli udělat denně radost aspoň tím, že jsme za nimi přišly,
popovídaly jsme si s nimi anebo je objaly. Přece jen, když se člověk nad tím zamyslí a řekne si, že tihle lidé obětovali třeba celý
život pro rodinu, všechno jim nechali a oni se za nimi ani nestaví, tak je to velice smutné. Pokud bych se měla vyjádřit
k pracovníkům, tak se zase budu opakovat. Všichni k nám byli laskaví, vstřícní, ochotní. Hodně nám pomáhali, když jsme něco
potřebovaly vědět nebo jsme si nevěděly rady. Každý den v domově byl jiný už jenom díky tomu, že jsme každý den chodily na
jiný pokoj a seznamovaly se s novými klienty. Co mě ale nejvíce zarazilo, byl fakt, že sociální pracovnice, fyzioterapeutky
a pracovnice v sociálních službách pečují o zahrádku nebo respektive skalku okolo domova. S něčím takovým jsem se u nás
v žádném domově nesetkala. Jednou nám to nedalo a zapojily jsme se i do této činnosti. Co se nám ještě velice líbilo a bylo to
docela zajímavostí, že do domova chodil starší manželský pár, který byl původem z Holandska a učil klienty hrát jejich národní
sport - holandský biliard. Seniory to velice bavilo a nás také, jelikož jsme to neznaly. Nemohu v tomto článku zapomenout na
našeho Casanovu. Tím byl jeden klient, který je původem z Moravy a Ostravu zná moc dobře. Když se tento místní Casanova
dozvěděl o nás, každý den nás vyhledával a zdravil. Nejlepší bylo, když zjistil, že dvě jsme přímo z místa, kde prožil velkou
část svého života. To bylo juchání a radosti, zdálo se mi, jako by se mu najednou strašně rozsvítily oči a začal strašně moc
vzpomínat, vyptávat se na různé věci a my jsme mu říkaly, že už to tak třeba není, někdy byl docela šokovaný, ale na druhou
stranu mi přišlo, jako by byl rád, že jsme mu řekly, co všechno se změnilo a jak to teď vypadá. Strašně rády jsme do domova
chodily, docela mi to chybí a myslím, že i ostatním holkám.
Teď ale půjdeme dále a probereme si trošku Edukos. Toto zařízení jsme si zamilovaly úplně všechny. A to jak přístupem všech
pracovníků, hlavně tedy naší „šefovej“ Katariny, na kterou jsme se od první chvíle dívaly jako na bohyni, ale také díky dětem.
Katarína se snažila ukázat nám i jiné sociální služby kromě Edukosu. Například nás poslala na exkurzi do dětského domova,
do azylového domu pro matky s dětmi a také na noclehárnu a azylový dům pro muže. Do činností všech těchto organizací jsme
se mohly aktivně zapojit. A teď zpět k Edukosu. Ach ty děti, ach ty děti, no ty byly úžasné! Pořád se k nám tulily, chtěly pořád
něco vědět, pořád něco hrát, byly prostě strašně akční. Nikomu z nás to nevadilo, spíše jsme byly rády, že mají o nás takový
zájem a nebojí se nás. Objímaly nás nejen při příchodu či odchodu, ale hlásily se k nám i na ulici, v obchodě… Tohle nám
všem tak nějak chybí v Ostravě. Tam to bylo úplně jiné než u nás, takové více otevřené. Co nás také překvapilo, byly některé
případy, o kterých nám Katarína říkala. Z většiny příběhu nám stály chlupy hrůzou a my jsme byly v šoku. Ano na Slovensku je
docela jiný sociální systém, a díky tomu se občas děje to, co se děje. Všichni nám říkali, jak my máme lepší sociální systém,
ale já bych neřekla, v něčem se nám líbil ten jejich, ale také ten náš i když jisté nedostatky má. A také pro nás bylo velkou
odměnou, když nám v den našeho odjezdu napsala naše šéfová Katarina, jak ji moc chybíme a že je velice ráda, že nás mohla
poznat. Myslím, že tohle nás všechny strašně moc zahřálo u srdíčka a dodalo pocit radosti a vděku.
Každý den byl něčím výjimečný a jedinečný. Chodily jsme na procházky, na různé výšlapy, jako třeba na vysílač, který jsme
měly přímo za domem. Snažily jsme se toho co nejvíce vidět, ale vidět převážně věci z Kubína. Tohle město, ty lidi a to klima
jsme si všechny neskutečně zamilovaly a cítily jsme se tam jako doma. Ovšem měly jsme i nějaké povinnosti. Každý den jsme
si samy vařily, uklízely si a praly. Pan a paní domácí nám umožnili, abychom si na zahradě opékaly. Jeden den si holky udělaly
výlet na Oravský hrad, další víkend na Choč, což byl největší kopec Dolného Kubína, také na Gätzel, což byl letní kemp a v ten
den tam byl dokonce sportovní den netypických sportů. Navštívily jsme i Aquarelax, což byl krytý bazén s vodním světem.
Předposlední den jsme si udělaly půlnoční procházku na náš oblíbený vysílač. Řeknu vám, docela to byla komedie a dřina, ale
za ten výsledek to stálo, výsledek v podobě nočního pohledu na Dolný Kubín. Všechny jsme se nad ním rozplývaly a chtělo se
nám brečet, když jsme si uvědomily, že druhý den už odjíždíme. Byla to docela nostalgie.
Pokud mohu mluvit za sebe a také za holky, všem budoucím studentům doporučujeme tuhle stáž. Je to neskutečný zážitek
a zkušenost. Člověk si tam vážně odpočine, pozná nové věcí, naučí se spoléhat sám na sebe, protože tam nejsou rodiče, aby
nám v něčem pomáhali, a také si tam člověk hodně uvědomí. My všechny radíme, pokud chcete jet na měsíc pryč, zjistit nové
věcí, rádi se učíte a seznamujete, nebojte se přihlásit na další stáže, pokud budou, a určitě si vyberte Slovensko a Dolný
Kubín, uvidíte, že si ho zamilujete stejně jako my.
Dominika Enderová, studentka 2 A.
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Jaké to bylo na stáži v Polsku?
V měsíci květnu jsme absolvovaly v počtu 7 studentek čtyřtýdenní stáž v Polsku. Od této stáže jsme očekávaly získání nových
zkušeností a dovedností v sociální oblasti a jejich následné využití v praxi.
Ubytovány jsme byly v hotelu Mosir, který se nacházel hned vedle atletické dráhy a fotbalového hřiště. Vhodné místo zvláště pro
ty, které si bez sportování nedovedou život představit.
V rámci stáže jsme navštívily tři sociální zařízení a to zařízení pro osoby s duševním onemocněním, následně zařízení pro osoby
bez přístřeší a jako poslední zařízení byl městský úřad.
V zařízení „Wiez“ jsme měly možnost seznámit se s klienty s duševním onemocněním a s pracovníky zařízení. Měly jsme možnost
být přítomni při společných aktivitách a některé z nich jsme dokonce samy připravovaly. S klienty jsme navázaly přátelské vztahy
a rovněž jsme také podepsaly přání na památku.
V rámci organizace „Być Razem“ jsme navštívily zařízení pro matky s dětmi, které jsou oběťmi domácího násilí, kontaktní centrum
a azylový dům pro muže s noclehárnou. Ve všech zařízeních jsme se mohly aktivně zapojit do práce organizace.
Velmi zajímavá byla také práce v Miejskem Osrodku Pomocy Spolecznej (MOPS), kde jsme se mohly nahlédnout do práce
úředníků a prakticky si vyzkoušet, jak se liší práce na úřadě V Polsku a u nás.
Odborná stáž v zahraniční nám přinesla mnoho nového v oblasti profesní i v oblasti rozvoje naší osobnosti. Naučily jsme se
postarat samy o sebe a orientovat se v cizojazyčném prostředí.
Absolventky 4. běhu mobilitního projektu Erasmus +
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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 4, mimořádné číslo 2016/2017 vychází 19. června 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!

