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A jedeme dál…
Zkouškové období je za námi. Jsme kousek za polovinou roku. Ne, neděláme si legraci, jsme opravdu za polovinou roku, ale ne
toho kalendářního, školního. Když se nad tím zamyslíme, je hrozně dobře, že školní roky začínají v září a končí v červnu. Vidina
teplých letních prázdninových dnů je pro školáky lákavá. Představa, že školní rok by začínal spolu s kalendářním rokem
1. ledna, moc příjemná není. To by prázdniny asi připadly na listopad a prosinec. Jak by se asi nazývaly? Dušičkově-adventní?
Jak bychom je asi trávili? V kanafasu? A komu by se chtělo učit v létě! Brr! Dost bylo úvah! Rozjíždíme letní období školního
roku 2016/2017 a jedeme dál! Naším hnacím motorem jsou letní prázdniny! Plnou parou vpřed!
Co nás čeká? Kromě výuky, celá řada zajímavých aktivit jak pro doplnění vzdělávání našich studentů, tak pro odbornou
veřejnost, nábor nových studentů, absolutorium a samozřejmě rozvoj naší školy, jako zaběhnuté a zavedené značky na trhu
vzdělávání v oblasti sociální práce.
Vyšší odborné vzdělávání – vhodná alternativa pro ty, kteří mají maturitu, jsou prakticky zaměřeni, nebaví je sedět jen v lavicích,
a přece chtějí dále studovat. Studovat smysluplně a navíc, získat po studiu práci v oboru. Nevíte, co je to sociální práce?
Prohlédněte si naše webové stránky www.voss-ova.cz.

Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Kalendář akcí VOŠS 2016/2017
Únor
10. 2. Identita a institucionalizace
sociální práce
(regionální setkání sociálních pracovníků,
vzdělavatelů a studentů)
17. 2. – Den otevřených dveří

Březen
1. 3. – Sociální právo v příkladech
(soutěž)
21. 3. – Světový den sociální práce
Den otevřených dveří, studentská
minikonference,
vernisáž výstavy – Neobyčejná setkání
s uměním pro lidi s handicapem

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

Najdete nás také na Facebooku
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Na slovíčko s…

S.T.O.P. – svoboda, tolerance, osvěta, podpora
Při předávní vánočního dárku jsme se v závěru
prosince 2016 setkali u kulatého stolu se
zajímavými lidmi. Diskutovaná témata – spolupráce,
dobrovolnictví, ocenění a Vánoce.
Konec zimního období jsme na VOŠCE završili
předáním vánočního dárku, který činil 12.600 Kč,
tentokráte zástupcům sdružení S.T.O.P., se kterým
škola dlouhodobě spolupracuje při odborných praxích
a studenti při dobrovolnictví. Vánoční dárek vybrali mezi
sebou studenti a pedagogové školy, jako poděkování za
to, že sdružení se plně věnuje studentům v rámci
odborných praxí. Do školy přišla paní Mgr. Ivona
Šťovíčková, statutární zástupce a vedoucí projektů
a pan Mgr. Václav Zaoral. Sdružení S.T.O.P. je
zaměřeno především na práci s dětmi.
Zeptali jsme se Martiny Kučerové:

Hostům jsme položili několik otázek:

Martino, jak vnímáte dobrovolnictví?

Co pro Vás znamenají Vánoce?
Mgr. Zaoral: Pro mě je to období, kdy lidi jsou si více
blízcí. Není samozřejmostí, že během roku vždy spolu
dobře vycházejí. O Vánocích by se měly narovnávat
vztahy. Odmítám konzumní formu Vánoc. Je to známka
doby. Dárky by se měly dávat od srdce.
Jak vnímáte naše studenty v rámci praxí a při
dobrovolnictví?
Mgr. Zaoral: Oceňuji především jejich kreativitu, zájem
a počet. Můžeme si vybírat. Výhodou je, že z jejich
strany se nejedná o krátkodobý zájem pro splnění
zápočtu, semestrální úkolu. Jedná se o opravdový
dlouhodobý zájem o spolupráci s námi. Časem se tvoří
vazby. Bez dobrovolníků bychom byli prázdnou
organizací. Jsem přesvědčen, že pro studenty je to
vklad pro přímou práci s klientem.
Jaké máte plány do budoucna?
Mgr. Šťovíčková: Teď žijeme mikrojesličkami. Je to
nový pilotní projekt MPSV. Mikrojesličky budou zřízeny
pro děti od 0,5 roku do 4 let. Bude to bezplatná služba
pro rodiče, který se chce vrátit do pracovního procesu.
Takovýchto zařízení je v ČR celkem už 50.
Jak naložíte s vánočním dárkem?
Mgr. Šťovíčková: Peníze půjdou dětem, na doučování
a na dovybavení kuchyňky, kterou právě zřizujeme.
Budeme tady učit děti v rámci přípravy pro život vařit,
a to pod vedením dobrovolníka.
Sdružení S.T.O.P. již po druhé v krátkém časovém
úseku navrhlo k ocenění dobrovolníkem roku studenta
VOŠS Ostrava. Toto ocenění z rukou primátora města
Ostravy v roce 2013 převzala bývalá studentka školy
Petra Štenclová, DiS. a v listopadu 2016 Martina
Kučerová, studentka 3. ročníku.

Nejprve tak, že 20 hodin odvést musíš, a pak už
nemusíš, baví Tě to. Získáš důvěru ze strany osoby,
které se věnuješ, začneš vnímat uspokojení z toho, co
děláš, získáváš profesní zkušenosti.
Martino, budete se věnovat dětem i v budoucnu, po
dokončení školy?
Ne, do budoucna se chci věnovat sociálně patologickým
jevům, ale vlastně, to nevylučuje i práci s dětmi.
Zeptali jsme se PhDr.
dobrovolnictví na VOŠS:

Květy

Hurníkové

garanta

Paní doktorko, dobrovolnictví na VOŠS organizujete
řadu let. Jaká byla cesta k tomu, aby škola,
a zejména její studenti, dosahovali takových úspěchů
v oblasti dobrovolnictví?
K myšlence dobrovolnictví jsem přišla na stáži se
studenty VOŚ v Anglii, kdy jsme se dověděli, že
v zařízeních, do kterých jsme zavítali, praktikuje mnoho
volontérů (dobrovolníků). Stejná informace nás čekala
i na sociální škole, kterou jsme navštívili. I tam jsme se
dověděli, že studenti mají k odborné praxi přiřazenu
i dobrovolnickou praxi v počtu 50 hodin za semestr. Po
návratu jsme o tématu jednali s vedením VOŚ.
Podobnou myšlenku se nám časem podařilo vřadit do
odborné praxe v rámci námi nabízeného vzdělávacího
programu. Cesta byla trnitá, ale dnes již vidíme přínos
aktivit našich studentů, kdy se ochotně zapojují do
různých projektů dobrovolnických aktivit.
Děkujeme za rozhovor všem zúčastněným a Martině
Kučerové ještě jednou blahopřejeme k dosaženému
úspěchu.
Děkujeme také organizátorkám sbírky: PhDr. Květě
Hurníkové, Mgr. Adéle Webrové

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS
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Stalo se…
Mikulášská nadílka 2016

V naší škole se stalo hezkou tradicí vždy začátkem prosince oslavit příchod Mikuláše, a to návštěvou některého zařízení pro
děti a spojit to s nadílkou.
Tentokrát se aktérkami staly studentky 3. C třídy a místem mikulášské nadílky byla Mateřská školka V Zahradách v Ostravě
Porubě, kde náš čekala paní ředitelka Mgr. Zdeňka Šimelová se svými kolegyněmi a dětmi.
Osobou Mikuláše byla pověřena Katka Vojtková. Čerticemi byly Martina Hurníková, Jana Drahošanová, Zuzka Reichlová,
Žaneta Žáková, Andrea Poliaková. Svým řáděním vyvolaly slzavé údolí u několika dětí a bylo na studentkách v roli andílků Eva
Janošíková, Nela Rusiňaková, Jana Nováková, Lucka Krátká, aby vysušily slzičky a vrátily úsměv uplakánkům. Každé dítě si
odneslo malý dárek a děti na oplátku obdarovaly nadpřirozené bytosti básničkami, písničkami a tanečky.
Děkuji studentkám 3. C za vytvoření krásné atmosféry pro děti a ostatní přítomné.

Zpracovala: Mgr. Webrová Adéla, pedagog VOŠS

Lednové workshopy

Příkladem dobré praxe a spolupráce školy s pracovníky odborných pracovišť jsou již tradičně lednové workshopy, které
pořádáme pro naše studenty zpravidla v zápočtovém týdnu. Studenti vždy ocení možnost setkat se s odborníky z praxe. Ve
středu 4. ledna 2017 se pod vedením akreditované video trenérky paní Ivety Kuklové prakticky seznámili s metodou
Videotréninku interakcí (VTI) a 5. ledna 2017 se zúčastnili workshopu s tematikou Domácí násilí, který vedly zkušené
sociální pracovnice Intervenčního centra Havířov (vedoucí zařízení Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., Bc. Šárka Legerská,
Bc. Iveta Kalousová, DiS.).
Zážitkově vedené workshopy a modelové situace pomohly účastníkům hlouběji proniknout do metody VTI a problematiky
domácího násilí. Domácí násilí má závažné negativní dopady na děti vyrůstající v rodinách, ve kterých k němu dochází.
Studenti měli možnost shlédnout norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann). Film ukazuje skutečný příběh chlapce jménem
Bój. Sugestivně zachycuje Bójovy pocity strachu, opuštěnosti a viny. Shodně s většinou dětí, které zažívají násilí v rodině, i on
si klade násilí za vinu, stejně tak je přesvědčen, že k násilí dochází pouze v jejich rodině a bojí se o svých pocitech s kýmkoli
hovořit. Film slouží k edukačním aktivitám a prevenci domácího násilí.
Oba workshopy, kterých se aktivně zúčastnilo celkem 38 studentů denní, dálkové i kombinované formy vzdělávání, byly
studenty přijaty a hodnoceny velmi pozitivně, oceňovali příklady z praxe a celkovou tvůrčí atmosféru. Děkujeme všem
lektorkám a těšíme se opět na spolupráci na workshopech v lednu 2018.

Organizátorka workshopů: PhDr. Mgr. Janka Hajdová, pedagog VOŠS
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Stalo se…
K+B+M 2017

Sedm tříčlenných skupinek koledníků z řad studentů VOŠS se zapojilo 5. a 6. ledna 2017 do Tříkrálové sbírky (pořadatelem
sbírky je každoročně Charita České republiky).
1.A Brzešková Darina, Kupková Adriana, Dvořáková Veronika
1.B Caknakisová Natálie, Viktorinová Vendula, Toboláková Gabriela
2.A Dedková Barbora, Palečková Eva, Žáčková Michaela
2.B Smolíková Monika, Horváthová Marie, Uhrová Kateřina
3.A Příchodská Martina, Berceliová Michaela, Chmelíková Beata
3.B Burakowská Nikola, Burakowská Kristýna, Kemeňová Kamila
3.C Varadyová Kristýna, Pokorná Kristýna, Vajdová Nikol
Koledníci chodili od domu k domu, koledovali po ulicích a přinášeli lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávali je
cukrem a kalendáříkem. Současně prosili o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním
logem. Vedoucí skupinky byla vždy vybavena průkazem koledníka.
Jak se to dařilo? Studenti VOŠS vykoledovali celkem 7.006 Kč.
Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2017 plánuje Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra použít pro tyto
projekty:
 Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa.
 Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy.
 Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v rámci provozu služeb sociální prevence (Charitní středisko Michala
Magone, Charitní středisko sv. Lucie).
 Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi.
 Dofinancování venkovního sociálního zařízení táborové základny pro ohrožené děti a mládež z Charitního střediska
Michala Magone v Charitním středisku sv. Karla Boromejského.
 Dofinancování hydroizolace a rekonstrukce vstupu v Charitním domě sv. Alžběty.
 Dofinancování rekonstrukce a vybavení vstupních prostor v Charitním domě sv. Václava.
 Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie.
 Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra.
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám
skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím
a potřebným lidem, kteří žijí u nás.
Všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2017 velice děkujeme!

Organizátoři akce: PhDr. Květa Hurníková, Mgr. Adéla Webrová, pedagogové VOŠS
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Stalo se…
Držíme spolu

Ve čtvrtek 2. února 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnila na VOŠS v galerii Svět vernisáž výstavy fotografií jednoho
z nejvýznamnějších českých dokumentárních fotografů sociálního dokumentu prof. Jindřicha Štreita, jehož fotografie se
dostaly i do sbírek světových galerií. Vlastní je např. Muzeum moderního umění v New Yorku. Výstava nese název Držíme
spolu. Na fotografiích jsou zachyceny příběhy dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními
se svými rodiči. Fotografie upozorňují na to, že i takto postižené děti chtějí žít kvalitní život.
Výstavu uspořádala VOŠS ve spolupráci s Asociací rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními. Výstava,
jejíhož otevření se zúčastnily významné osobnosti, ke kterým patřil nejen sám autor výstavy prof. Jindřich Štreit, ale i Pavel
Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK, Zbyněk Pražák,
náměstek primátora MO, Jaroslava Wenigerová, členka zastupitelstva MSK, Miloš Svoboda, předseda zmíněné asociace, Jiří
Siostrzonek, sociolog a pedagog a zástupci dalších významných organizací a také studenti 1. ročníků VOŠS, pro které výstava
se sociální tematikou znamená spojení teorie s praxí. Otevření výstavy obohatilo vystoupení sólistů Bílé holubice, o. s., kteří
zatančili Duet na skladbu Michala Sedláčka s názvem Květy. Odpolednem, které lze označit, jako velmi zdařilé, provázela paní
Ivana Gračková, novinářka, která mediálně zastupuje zmíněnou asociaci. Celý odpolední program krásnými baladami podbarvil
mladý talent – Vojtěch Galia z domovské OA Ostrava-Mariánské Hory. Akci podpořil Spolek pro školu a chutné občerstvení
dodala Hukvaldská pekárna. Zvláštní poděkování patří p. Marcela Tomčíkové (VOŠS) a panu Miloši Svobodovi, kteří celou akci
dojednali.

Výstavu je možno zhlédnout ve všední dny vždy od 9:00 do 15:00 h v galerii
Svět, Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava do 20. března 2017.

VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
Studujte u nás a přesvědčte se sami!!!

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.
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Stalo se…
Regionální setkání sociálních pracovníků

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě ve spolupráci s Profesní komorou sociálních pracovníků (PKSP) a Radou pro rozvoj
sociální práce (RAROSP) uspořádala ojedinělou akci. Regionální setkání sociálních pracovníků, zaměstnavatelů,
vzdělavatelů a studentů. Projekt regionálních setkání probíhá na různých místech v ČR a program setkání má standardní
průběh ve dvou částech – úvodní přednáška a na ní navazující facilitovaná / řízená diskuse.
Akce se konala v přednáškovém sále VOŠS v pátek 10. 2. 2017. Kapacita sálu (168 osob) byla téměř do posledního místa
naplněna sociálními pracovníky z praxe (74) a studenty 3. ročníků. S úvodní přednáškou na téma Aktuální otázky
profesionalizace sociální práce vystoupila doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., zkušená pedagožka a v současné době
mimo jiné úřadující předsedkyně ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci), která zprostředkovala posluchačům
inspirující pohled na profesní přípravu studentů, sociálních pracovníků, zdůraznila význam propojení teoretické výuky
a praktické přípravy na odborných pracovištích pod vedením praktiků, tutorů, mentorů a supervizorů odborné praxe. Zajímavé,
a pro mnohé posluchače překvapující, byly informace týkající se kvalifikačních požadavků k výkonu sociální práce na
Slovensku. Česká odborná veřejnost čeká na legislativní úpravu tolik diskutovaného, připravovaného Zákona o sociálních
pracovnících. Aktuálně se pracuje na novelizaci Etického kodexu sociálních pracovníků v ČR. Přednášející zmínila také
světového odborníka na sociální práci profesora Malcolma Payna, který v listopadu 2016 navštívil ČR. Položila otázky, jaké
výzvy stojí před sociální prací. Jmenovala např. sociální spravedlnost, chudobu, migraci, uprchlictví, problematiku etnických
menšin apod.
Druhá část programu byla věnována facilitované diskusi pod vedením PhDr. Petra Vojtíška, Ph.D., účastníci se zamýšleli nad
4 základními otázkami:
1.
2.
3.
4.

Jak společnost vnímá profesi sociálního pracovníka (co ovlivňuje obraz profese sociální práce ve společnosti)?
Potřebují sociální pracovníci svůj zákon anebo profesní komoru?
Jaké máte zkušenosti ze spolupráce sociálních pracovníků s jinými profesemi?
Co přispívá ke zvýšení prestiže / společenského uznání profese sociální práce?

Děkujeme hostům doc. T. Matulayové, Ph.D., PhDr. P. Vojtíškovi, Ph.D. za vystoupení a facilitaci, účastníkům za aktivní
přístup v diskusi, studentům 3. A (jmenovitě N. Hanslikové, K. Melikantové, V. Ruličkové, K. Stonawské, L. Večerkové,
Z. Štěrbovi) za pomoc při organizaci akce, Spolku pro školu za financování občerstvení, kolegyním Mgr. M. Hoňkové
a M. Tomčíkové za materiální zajištění akce a paní zástupkyni pro VOŠ sociální v Ostravě Ing. Evě Zátopkové za podnět
k uskutečnění regionálního setkání sociálních pracovníků, zaměstnavatelů, vzdělavatelů a studentů.
Věříme, že regionální setkání sociálních pracovníků umožnilo účastníkům nejen setkat se s kolegy, bývalými spolužáky
a pedagogy VOŠS, ale naplnilo smysl a význam celé akce, tzn. získat informace ke zpracování komplexní zprávy k aktuálním
otázkám identity, institucionalizace, profesionalizace sociální práce v ČR s následnou prezentací výstupů na zainteresovaných
místech – MPSV a MŠMT. Komplexní zpráva po ukončení projektu (1. pololetí 2017) by měla být dle sdělení zástupců PKSP
k dispozici organizátorům a na webových stránkách RAROSP, PKSP a ASVSP.
Těšíme se společně s vámi na další spolupráci a setkávání na půdě VOŠ sociální v Ostravě.

Organizátorka akce: PhDr. Mgr. Janka Hajdová, pedagog VOŠS
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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
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Kaleidoskop sociální práce
aneb
Poznáváme se navzájem

V SILOE jste vítáni
Ostrava: Přijďte mezi nás a zapojte se jako dobrovolník ve středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, které poskytuje
sociální služby pro seniory s poruchami paměti v nově zrekonstruované budově v Ostravě-Nové Vsi. Každý Váš úsměv,
chvilka věnovaná společné procházce nebo povídání si je velkým darem. Můžeme Vám nabídnout přátelské a profesionální
prostředí, možnost získání dovedností pro pracovní uplatnění a hlavně smysluplně strávený čas s lidmi, kteří to ocení
a potřebují. Těšíme se na Vás! V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátora dobrovolnictví na tel.: 731 130 175 nebo
emailem: d.c@slezskadiakonie.cz
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK:
Dobrovolnické centrum Slezské diakonie Český Těšín
Mgr. Lucie Protivanská, koordinátorka projektů a tuzemského
dobrovolnictví
Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín
Tel. 731 130 175
E-mail l.protivanska@slezskadiakonie.cz
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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 4 2016/2017 vychází 24. února 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
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