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Adventní okamžiky
Je prosinec a mašinérie předvánočního shonu je v plném proudu. Nákupní řetězce již od poloviny září nabízejí čokoládové
figurky a teď přidaly vánoční koledy. Předhánějí se v nabídce výhodných nákupů s ujištěním, že ten či onen produkt nemůže
chybět na vánočním stole. I přes tyto skutečnosti adventní čas patří k období roku, kdy nás obklopuje zvláštní klid a světlo,
kterého si tak nějak více vážíme. Možná to bude tím, že dny jsou krátké a my odcházíme z domu za tmy a za tmy se zase
vracíme. A když se v podvečer doma skláníme u stolu nad šálkem horkého čaje a probíráme s někým blízkým zážitky celého dne
a plány na dny příští, teplé světlo z lampy nad stolem nebo i mihotající se plamének svíčky z adventního věnce nás tak nějak
nevědomky spojuje a zklidňuje, a my si uvědomujeme, že světlo znamená život. Život se vším, co k němu patří. Paralela světla
a života jsou právě ty neopakovatelné okamžiky adventu, které nám toto období nabízí, a které se trvale ukládají v naší paměti.
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Krásné Vánoce a na shledanou
v roce 2017 přeje
Vaše VOŠS 

Kalendář akcí VOŠS 2016/2017
Prosinec
1. 12. – Sbírka Červená stužka
2. a 3. 12 – Vánoční Drážďany
6. 12. – Vánoce všude kolem nás
(vánoční zastavení)

Leden
4. 1. – Videotrénink interakcí
5. 1. – Domácí násilí
6. 1. – Tříkrálová sbírka

Únor
10. 2. Identita a institucionalizace
sociální práce
(workshop)
17. 2. – Den otevřených dveří

Březen
21. 3. – Den otevřených dveří

Duben
6. 4. – Kurátořina to je dřina
(odborná konference pod záštitou hejtmana
MSK prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

Najdete nás nově na Facebooku

Sociální práce začíná u nás!
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Na slovíčko s…
Jak se studuje na rodičovské dovolené?
Pro mnohé z Vás tajuplná otázka s několika otazníky, na kterou neznáte
odpověď. Pro mne však realita. Jsem studentkou třetího ročníků, dnes
už dálkového studia. Je mi 24 let a v loňském školním roce se mi
2. března 2016 narodil syn Jakub. Byl to ten nejkrásnější pocit, který
jsem za svůj život zažila.
Když nás pustili domů z porodnice, začala jsem řešit, co bude dál se
školou. Připadalo mi, že je toho všeho moc, a že to prostě dohromady
nepůjde. Miminko, domácnost, školní povinnosti apod. Chtěla jsem to
zabalit, ale neudělala jsem to a jsem za to moc ráda. Díky velké
podpoře, kterou jsem měla v mé rodině, u přátel a samozřejmě ve škole
na studijním oddělení a také u všech kantorů, kteří mě vyučovali. Dodalo
mi to tolik energie a síly, že jsem pokračovala dál.
Dnes už jsem na dálkovém studiu a mohu říct, že to bylo to nejlepší
rozhodnutí, které jsem udělala. Veškeré dny se naplno věnuji svému
synovi a dojíždění do školy jednou za týden není problém. Obnáší to
sice zajistit si hlídání, ale s tím už se musí počítat. Podotýkám, že bez
babiček by to nešlo. 
Kdy se připravuji na zkoušky a plním úkoly? Když syn spinká. Někdy to
sice nejde, tak hladce jak bych si sama představovala, ale vše jde, když
se chce a když si to umíte dobře rozvrhnout a naplánovat. Hlavně to
nikdy nevzdávat, jít si za svým snem a bojovat!!!
Martina Konečná, studentka D 3.B

Stalo se…
Byli jsme zase při tom …
Vyšší odborná škola sociální již po čtvrté poskytla
v listopadu Centru psychologické pomoci prostory pro
odbornou konferenci s názvem Dejme dětem rodinu. Učinili
jsme tak rádi, protože jsme si vědomi toho, že ne každé dítě,
které přijde na svět, se narodí do kolébky s krajkovím. Někdy
si přečteme v novinách děsivou informaci, že byl nalezen
životaschopný novorozenec, který skončil v kontejneru nebo
byl někde pohozený v igelitové tašce a bylo mu tak upřeno
právo na život. Oč radostnější je skutečnost, když se
rozezvučí zvonek u některého z baby boxů a nechtěné dítě
skončí v náručí pracovníka, který právě koná službu. Když si
připomeneme pohádku o Šípkové Růžence, kolik sudiček
stálo u kolébky princezny a s nadsázkou uděláme paralelu
mezi ní a nechtěným dítětem, můžeme říci, že i takové dítě
má vlastně štěstí, neboť se ho ujaly také sudičky. Jednou
z nich je Česká republika, která podporuje provoz baby
boxů, díky nimž bylo zachráněno již 145 dětí (letos 15), dále
je to pan Hess, autor – vynálezce těchto schránek života,
dále třeba pan Žemlička, který právě koná službu. Patří tam
i záchranáři a odborníci na sociální práci budou určitě vědět,
kolik dalších lidí – pomyslných sudiček bude ono dítě
provázet, aby to právo na život, které dostalo, bylo správně
uchopeno spolu s ostatními právy, které uvádí Základní
listina práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

A v té řadě sudiček někde na ně čekají pak náhradní rodiče.
A o nich a s nimi byla právě konference Dejme dětem
rodinu. Nám na VOŠCE nezbývá, než poděkovat těm, kteří
se s velkým zápalem věnují náhradní rodičovské péči, ve
které všechny ty „Marušky a Honzíci“ časem naleznou
domov a dostanou stejnou příležitost, jako ostatní děti.
Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Věděli jste, že…
když se řekne Bangladéš (původně Bengálsko), možná
zaváháte, jestli je to ta Bangladéš nebo ten Bangladéš.
Podle Ústavu pro jazyk český je to ten Bangladéš. Možná
Vás napadne, co nás vedlo k tomu, abychom se u nás na
VOŠCE pustili do takového tématu. Je to prosté. Před
rokem, když jsme připravovali program pro naši galerii Svět,
byl nám doporučen soubor nádherných fotografií právě
z této chudé rozvojové země, jejíž národní květinou je
kvetoucí bílý leknín. Fotografie nás tak uchvátily, že jsme se
rozhodli podělit o tento zážitek. Fotografie jsme získali
z humanitární organizace ADRA, pobočka Praha, kterou při
otevření výstavy zastoupila paní Anna Krejčí.
Bangladéš, nejlidnatější země světa s cca 160 mil. obyvatel.
Jen v hlavním městě Dháce jich žije 16 mil. Gramotnost lidí
je zde velmi nízká. Ženy jsou gramotné z 50 % a muži asi
z 60 %. Bangladéš je země v jižní Asii rozlohou o něco málo
větší jako prvorepublikové Československo. Sousedí s Indií
a s Barmou. Svým reliéfem krajiny připomíná desku. Kdyby
hladina moře v Bengálském moři stoupla o 10 m, zalilo by
moře 90 % celého území. Podnebí zde ovlivňují monzuny.
Často zde řádí ničivé tajfuny a záplavy, které mění koryta
řek Gangy a Brahmaputry a připravují lidi o obydlí. Např.
cyklón Bhola v roce 1970 zabil až půl miliónu lidí. Země je
proto odkázána na humanitární potravinovou pomoc a je
první na světě v počtu dětí, které trpí podvýživou. Do pěti let
jsou jich dvě třetiny podvyživené. Oficiálním jazykem je zde
bengálština a obyvatelé – Bangladéšané jsou z 87 %
muslimové a z 12 % hinduisté. Pro cestu do Bangladéše
potřebuje člověk vízum, celou řadu očkování a musí se
připravit na 6 hodinový posun v čase. Počítat je potřeba
i s tím, že v pátek je tam všude zavřeno a že neděle je
pracovní den.

21. listopadu 2016
I když delty obou zmíněných řek jsou úrodné, neuživí vysoký
přírůstek obyvatelstva. Hlavními plodinami, které se zde
pěstují je rýže, kukuřice, pšenice a čaj a z technických plodin
jsou to juta a bavlna. Chová se zde převážně drůbež
a využívá rybolov. Tři čtvrtiny příjmu z vývozu pochází
z oděvního průmyslu. Zahraniční investory sem přitahuje
levná pracovní síla. Bangladéš je třetím největším vývozcem
oblečení na světě a oděvní průmysl zaměstnává více než
3 mil. lidí, z toho je 90 % žen.
Lidé jsou tady chudí, a přesto milí, až roztomilí, veselí,
bezelstní, nevinní a zvědaví. Návštěvník neunikne nikdy.
Fronty na něj se tvoří ve městech i na venkově a domorodce
to hodně baví. Jsou připraveni odložit motyky a doprovázet
návštěvníka všude, uvolnit mu kus tyče v autobuse, aby se
mohl držet, a automaticky si přesednout v hostinci, aby
získal místo. Celý měsíc jsou pak schopni vyprávět ve své
vesnici o setkání s ním. Co je důležité, host z jejich strany
nikdy neucítí tlak a touhu po jeho penězích.

Výstava Objevte divuplně krásný Bangladéš potrvá do 31. prosince 2016.

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY 2016
Adventní doba na naší vošce je tradičně spjata se zahraniční exkurzí. Letos jsme se podívali do Německa. A protože
k Vánocům patří pohádka Tři oříšky pro Popelku, první zastávka byla v městečku Moritzburg, kde se pohádka natáčela.
V zámku jsme si prohlédli výstavu o natáčení, vyzkoušeli jsme si kostýmy a prošli jsme se po schodech, kde Popelka ztratila
svůj střevíček. Po procházce parkem jsme pokračovali do Drážďan, druhého největšího města Saska, které nabízí nádhernou
přehlídku barokní architektury s dominantou zámeckého komplexu Zwinger, proslulá muzea a galerie a nespočet půvabných
zákoutí. Nejprve nás paní průvodkyně seznámila s historií města a vzala nás na pěší prohlídku kolem nejvýznamnějších
skvostů drážďanské architektury přes Brühlovu terasu a kolem obnoveného chrámu Panny Marie na Altmarkt. Prohlídku jsme
zakončili na Striezelmakt, kde jsme mohli zažít příjemnou atmosféru osobitého vánočního trhu s typickou německou výzdobou.
Vůně pečených kaštanů, grilovaných klobás, trdelníků, punčů, svařáků a grogů byla neodolatelná, takže jsme zbytek
podvečera strávili pojídáním laskomin, popíjením teplých moků, obdivováním rukodělných výrobků, neobvyklých dekorací
a světelných atrakcí.
Druhý den jsme po snídani opět vyrazili do centra na hlavní událost – Štolovou slavnost. Štolové procesí začalo na zámeckém
náměstí Schlossplatz, prošlo ulicemi historického centra a končilo na náměstí Altmarkt. Na tomto místě byla maxištola
naříznuta obřím 1,6 metrů dlouhým štolovým nožem a následoval její prodej. Pekaři tradičně darují část výdělku z drážďanské
obří štoly charitativním zařízením nebo jiným sociálním projektům a druhá část jde na podporu vzdělání mladých pekařů. Celá
slavnost byla doprovázena slavnostním a zábavným programem, který se vztahoval k historii štoly. Po ukončení průvodu jsme
si volné odpoledne užili každý přesně podle svého gusta. Milovníci umění vyrazili do Zwingeru, shopaholici do Primarku,
romantici na procházku kolem řeky Labe, gurmáni ke stánkům na vánočních trzích, které jsou nejstarší ve střední Evropě
a také jedny z největších a nejkrásnějších. A všichni dohromady jsme při toulkách malebnými uličkami města pozorovali život
místních obyvatel a všímali si rozdílností mezi českou a německou kulturou. Celá atmosféra byla navíc podpořena nádherným
slunečným počasím, což ještě umocnilo naše pozitivní zážitky. A aby nám cesta domů lépe uběhla a iluze Vánoc byla
dokonalá, pustil nám pan řidič Tři oříšky pro Popelku. Ach jo. Škoda, že jsme museli v pondělí zase zpátky do školy. Nevadí,
příští rok zase někam vyrazíme.
Mgr. Jana Kořistková, organizátorka exkurze
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Stalo se…
Výstavou Šťastné stáří očima dětí jsme si připomněli Týden sociálních služeb

Workshop „Být nevidomý“ jsme uspořádali ve spolupráci s Tyflocentrem Ostrava

Při vernisáži jsme obdivovali divuplně krásný Bangladéš

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
„Den studentstva“ v centru dění
Na státní svátek 17. listopadu, jsme se vydali na exkurzi do
hlavního města Prahy.
První den jsme se věnovali
památkám. Na každém kroku jsme zaznamenávali
připomínku události roku 1989. Počasí nám přálo, i když se
později k večeru ochladilo. Na Staroměstském náměstí
jsme se naladili na vánoční svátky.
Druhý den patřil domluveným exkurzím. Metrem jsme zajeli
na Florenc, kde sídlí zařízení Dům světla, které se věnuje
lidem nakaženým virem HIV. Nabízí jim dočasné bydlení,
poskytuje poradenství, bezplatnou telefonickou nonstop linku
pro oblast prevence HIV a také bezplatné anonymní
testování na protilátky HIV. Přednáška byla pod vedením
lektora, který se rozpovídal o svých pocitech a zkušenostech
s touto nemocí a o tom, jak ho přivedla k práci v Domě
světla. Poukázal i na percentil české populace nakažené
virem HIV a na formu prevence.

Z Domu světla jsme zamířili do neziskové organizace –
Organizace pro pomoc uprchlíkům. Její hlavní činností je
poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství
žadatelům o mezinárodní ochranu a cizincům, kteří se
vyskytují v České republice. Mezi další činnosti, které
organizace zajišťuje, patří například pořádání vzdělávacích
programů pro veřejnost a aktivity zaměřené na podporu
integrace cizinců. Přednášku pro nás připravili: vedoucí
sociálního oddělení a koordinátor studentských stáží.
Zaměřili se zejména na poskytování ubytování cizincům
a uprchlíkům. Zajímavé byly informace o projektu - Pomoc
nezletilým bez doprovodu.
Poslední naší zastávkou před odjezdem do Ostravy byla
návštěva Neviditelné výstavy. Jedná se o interaktivní
prohlídku míst, kterými vás provází nevidomí lidé. Jednotlivá
místa se nachází v absolutní tmě a návštěvník si může
vyzkoušet, aniž by viděl, jaký svět ho obklopuje. Pomocí
hmatu, sluchu a čichu prochází místa a nalézá předměty
z každodenního života, a pokud má u sebe nějaké ty
„drobné“, může se na poslední zastávce prohlídky zastavit
u baru a koupit si teplé či chlazené nápoje podávané
nevidomými průvodci. Celková doba prohlídky trvá přibližně
hodinu a chodí se po skupinkách v časových intervalech
15 minut. Zážitek je to určitě na celý život, avšak ne všem
lidem je tato „dočasná slepota“ příjemná. Nakonec bych
ráda poděkovala Mgr. Gabriele Klosové, pod jejímž vedením
se tyto exkurze uskutečnily.
Kristýna Kalivodová, studentka 2. A

Benátky nebo Čertovka?

Dech beroucí gotika
Podvečer v Praze

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Co si představíte, když se řekne stalking?
V úterý 22. listopadu 2016 jsme si na VOŠS připomněli Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, který
připadá na 25. listopad. Tento den má po celém světě upozornit na násilí, které je pácháno na ženách, protože podle statistik se
více jak polovina žen za svůj život setká s nějakou formou násilí. Při této příležitosti studenti prvních a druhých ročníků shlédli
nový dokumentární film České televize „Z lásky nenávist“, který je vytvořen z výpovědí žen, které se staly oběťmi domácího
násilí. Poté se studenti zapojili do diskuse s odborníky. Akce se konala ve spolupráci s Intervenčním centrem Havířov,
Intervenčním centrem Ostrava a Policií České republiky.
V pátek 25. listopadu 2016 se studenti 1. B zúčastnili přednášky a besedy na téma „Stalking“, kterou zrealizoval Bílý kruh
bezpečí Ostrava. Studenti se mimo jiné dozvěděli, že nebezpečné pronásledování je od roku 2010 trestným činem. Ročně se
v Česku podle policejních statistik řeší zhruba 500 případů stalkingu, 25 % pronásledování končí fyzickým násilím, 2 % dokonce
smrtí.

Mgr. Michaela Holaňová, pedagog VOŠS

Fotografie jsou z akcí konané na VOŠS 22. a 25. listopadu 2016 – téma, ze kterého mrazí…

VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
Studujte u nás a přesvědčte se sami!!!
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.
http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Severni-Morava-a-Slezsko/Ostravsko/Ostrava.aspx

Sociální práce začíná u nás!
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Připravujeme…

Škola je dlouholetým členem Asociace vyšších odborných škol, Asociace vzdělavatelů v sociální práci
a Asociace konceptu Snoezelen České republiky. Členství v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.

Sociální práce začíná u nás!
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Kaleidoskop sociální práce
aneb
Poznáváme se navzájem
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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, číslo 3 2016/2017 vychází 13. prosince 2016 ● 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!

