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Stalo se…
Padesáté výročí
Padesáté výročí svého založení oslavila Vyšší odborná škola sociální v Ostravě v úterý 20. března odbornou
konferencí a následně vernisáží výstavy fotografií mistra sociálního dokumentu Jindřicha Štreita. Vybrat datum pro
konferenci bylo snadné, na třetí úterý v měsíci březnu připadá totiž Světový den sociální práce. Konference byla
určena pro sociální pracovníky různých institucí, odborníky z praxe, studenty, pedagogy a další hosty. Její kapacita
byla naplněna dlouho předem.
Téma konference Ochrana lidské důstojnosti bylo nadčasové a prolínalo se celou sociální prací. Lidská důstojnost je
základní hodnotou i cílem všech lidských práv. Lidskou důstojnost má člověk ze své podstaty, nepřichází o ni svou
neschopností, selháním, trestnou činností, stářím ani umíráním. Nemůže ji ztratit vůbec ničím a nikdo mu ji nemůže
vzít.
Konference začala v konferenčním sále školy v 9 hodin. Vystoupili na ní významné kapacity v oboru. O lidské
důstojnosti jako morální hodnotě hovořil Zdeněk Novotný, docent katedry společenských věd Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, který k danému tématu hojně publikuje odborné statě i v zahraničí. O respektu
k důstojnosti člověka pohledem veřejné ochránkyně práv promluvila Romana Jakešová z kanceláře veřejné
ochránkyně.
Na problémy, které se aktuálně řeší v oblasti sociálního vyloučení, a na význam uplatňování principů participace
a subsidiarity jak na národní, tak i lokální úrovni politiky sociálního začleňování, se zaměřil Jan Mochťák, pracovník
odboru sociálního začleňování Úřadu vlády ČR. Jan Mochťák se dlouhodobě věnuje řešení sociálního vyloučení
a také otázkám migrace a integrace cizinců. V minulosti vedl Centrum na podporu integrace cizinců při Správě
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.
O své zkušenosti někdejšího absolventa VOŠS se podělila Irena Drijáková, která uvedla: „Chci zdůraznit, že pro
mě absolvování této školy bylo startovacím můstkem pro další studium bakalářského studia Právnické
fakulty Masarykovy univerzity Brno. Tam jsem se specializovala na sociální zabezpečení, a dále
magisterského studia na Ostravské univerzitě, kde jsem se na Filosofické fakultě věnovala sociální politice
a sociální práci“. Irena Drijáková pracuje patnáctým rokem nejdříve jako metodik nepojistných sociálních dávek
a v současnosti jako metodik pro sociální práci a opatrovnictví u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Od roku 1991 pracuje s bezdomovci Antonín Plachý, nejprve v občanském sdružení Samaritán v Opavě, později
v Armádě spásy. Podílel se na vzniku standardů kvality sociálních služeb a tvorbě zákona 108 o sociálních službách.
Je také inspektorem kvality sociálních služeb a lektorem, je držitelem ocenění Výboru dobré vůle Olgy Havlové
a Vězeňské služby. Ve svém příspěvku se při vernisáží zmínil o principech ochrany lidské důstojnosti. „Pro
společnost je důležité vyjasnit si význam hodnot, které nejsou moc populární, ale bez nich zkrátka občanská
společnost nemůže existovat. Jedná se o víru, naději a lásku,“ uvedl.
O bezdomovectví se hovořilo i obrazem. Ve 13.30 h byla za účasti autora zahájena vernisáž výstavy fotografií
Jindřicha Štreita z kolekce Kde domov můj. Jde o cyklus třiadvaceti snímků z prostředí bezdomovců, které fotograf
pořizoval v posledních čtyřech letech. „Je to téma neoddělitelně patřící do sociální problematiky, které se věnuji snad
celou svou profesní kariéru. Navíc je dnes mimořádně exponované, trápí celou společnost. Vždy se snažím svými
fotografiemi upozornit na nevyřešené a mnohdy neřešené problémy a vyvolat tak diskuzi a přispět k nápravě. Výstavy
o bezdomovectví už na několika místech napomohly ke zlepšení poměrů lidí bez domova. Zajímal jsem se například
o situaci ve Štenberku, kde bezdomovci v zimě přespávají v kancelářích a jídelně Armády spásy, neboť v dosahu
není žádné azylové centrum a město ani nevědělo, že na svém území nějaké bezdomovce má. Udělal jsem tam
samostatnou výstavu a situace už se snad řeší,“ prozradil Jindřich Štreit. Výstava bude instalovaná v galerii Svět
ve vestibulu školy do 30. dubna.
Ivana Gračková
mediální zastoupení projektu

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Prof. Jindřich Štreit, Antonín Plachý

Sociální práce začíná u nás!

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

Sociální práce začíná u nás!

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

Letos jsme opět zorganizovali sbírku šatstva a mnoha dalších věcí pro organizaci MOMENT, o. p. s. – tak trochu
jiný obchod. Vybrané věci jsou prodávány v šatnících organizace Moment na různých místech Ostravy a veškerý
výtěžek je věnován spolupracujícím neziskovým organizacím, pro které jsou obchody určeny, jako jsou Žebřík
a mobilní hospic Ondrášek. Peníze tedy putují na dobrý účel pečlivě vybraných sociálně či enviromentálně
prospěšných projektů.
Sbírka v tomto školním roce probíhala čtyři měsíce a zapojila se celá Vyšší odborná škola sociální ve všech
formách studia napříč jednotlivými ročníky. Podařilo se vybrat celkem 210 kg ošacení a potřebných věcí. Díky
takovému úspěšnému výtěžku počítáme se spoluprací s organizací MOMENT i v budoucnu. Již dnes plánujeme
další smysluplné sbírky. Všem zúčastněným studentům moc děkujeme.

Mgr. Vendula Schystalová
pedagog VOŠS
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Připravujeme…
Nový vzdělávací program Sociální pedagogika na VOŠS od 1. září 2018
Ve Vyšší odborné škole sociální v Ostravě po celou dobu jejího trvání úspěšně realizujeme v rámci oboru vzdělání
75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce, a to pro denní,
dálkovou, kombinovanou a distanční formu vzdělávání. Vzdělávací program Sociální práce máme akreditovaný do
31. 8. 2022.
Od 1. září 2018 budeme nově učit podle nového vzdělávacího programu 75-32-N/06 Sociální pedagogika, a to
v denní a dálkové formě vzdělávání.
Vzdělávacím programem 75-32-N/06 Sociální pedagogika chceme rozšířit vzdělávací nabídku školy, a tím reagovat
na aktuální dění a dynamické proměny naší společnosti. Dvoukolejnost v názvu oboru vzdělání Sociální práce
a sociální pedagogika vybízí k diversifikaci, čehož chceme tímto vzdělávacím programem využít. Ve výsledku to
přinese absolventům školy širší uplatnění na trhu práce, tj. nejen v oblasti sociální práce, ale i sebeprofilaci pro
výkon činností ve výchovných a vzdělávacích, zdravotnických a poradenských institucích, a to ve smyslu
pedagogické prevence, sociálně pedagogické intervence, poradenství apod. Reagujeme tím též na legislativní
změny, které nastaly v roce 2014 v souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci kterých byly nově vymezeny kvalifikační předpoklady pro výkon některých
profesí v rámci námi realizovaného oboru vzdělání a dosud uplatňovaného vzdělávacího programu Sociální práce.
Nový vzdělávací program Sociální pedagogika je koncipován jako teoreticky praktický, realizovaný formou modulů.
Studenti získají v průběhu studia kvalitní multidisciplinární teoretický základ doplněný o odborné znalosti
a dovednosti nezbytné pro výkon profese sociálního pracovníka, sociálního pedagoga, vychovatele, pedagoga
volného času a asistenta pedagoga. Velké množství praktických zkušeností získají také v rámci odborné praxe,
která tvoří minimálně 25 % časové dotace vzdělávacího programu.
Absolventi najdou uplatnění v různých typech školských, zdravotnických a sociálních zařízení, ve státní správě
i neziskovém sektoru. Může pracovat v zařízeních sociálních služeb, v domovech mládeže, internátech, školních
družinách, školních klubech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže, diagnostických ústavech, dětských
domovech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech, střediscích výchovné péče, pedagogickopsychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, speciálních školách, rehabilitačních a léčebných
zařízeních, nemocnicích, úřadech práce, sociálních odborech úřadů, věznicích, může vykonávat také činnost
v terénu (protidrogová prevence, práce se skupinami s rizikovým chováním) apod.
Do nového vzdělávacího programu Sociální pedagogika budeme od 1. září 2018 přijímat (podmínky přijetí viz
kritéria přijímacího řízení www.voss-ova.cz) takto:


Do prvního ročníku 35 studentů pro denní formu a 30 studentů pro dálkovou formu vzdělávání.



Do vyššího ročníku (druhého) současné studenty 2. a 3. ročníků, kteří studují Sociální práci, a to po
rozdílové zkoušce z předmětu Systém vzdělávání v České republice. Za stejných podmínek pak bývalé
studenty – absolventy školy.

Mgr. Michaela Holaňová
garant oboru Sociální práce a sociální pedagogika
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Sociální pedagog, sociální pedagogika
Sociální pedagog je odborný pedagog, kvalifikačně zaměřený na děti, mládež i celé spektrum dospělých, v oblasti
pomáhajících profesí. Pojem sociálního pedagoga a s tím spojené chápání této profese však není zcela
jednoznačné. Jednou z hlavních příčin je široká škála možností působení sociálního pedagoga. Jeho náplň práce
se neřídí jasně určenými pravidly jako například učebním plánem nebo přímo danou osnovou. Sociální pedagog
může svou náplní práce připomínat profesi učitele či psychologa. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se
zmiňuje o sociálním pracovníkovi, jeho kompetencích a náplní práce. Přímo sociálního pedagoga nedefinuje, ale
svým popisem je mu velmi blízký.
Definování sociálního pedagoga jako profese, lze také skrze charakteristiku funkce sociálního pedagoga a jeho
činností a kompetencí. Funkce zahrnují dvě hlavní oblasti, a to integrační a rozvojovou.


Integrační funkce zahrnuje práci s lidmi v krizové situaci (v ohrožení psychickém, sociálním či psychosociálním),
kteří potřebují odbornou pomoc a poradenství.



V rámci rozvojové funkce je snaha zajišťovat správný rozvoj osobnosti a prevenci, týkající se celé populace.

Činnosti v rámci náplně profese sociálního pedagoga jsou velmi různorodé. Od přímé práce s klienty (například
v poradenském procesu), terénní práce, výchovného působení ve volnočasových aktivitách až k nepřímému
působení, jako např. noční služby v některých zařízeních. Odborníci upozorňují, že výchovné procesy z pohledu
sociálního pedagoga nelze chápat izolovaně, je potřeba je vnímat v kontextu jejich celkové podmíněnosti dalšími
složkami (například vývoj jedince).
Kompetence sociálního pedagoga, stejně jako u mnoho jiných profesí, zahrnují určité teoretické a praktické
dovednosti a znalosti a jistou míru etických a morálních zásad. Nevýhodou popisu kompetencí sociálního pedagoga
je velká různorodost náplně práce, která vyplývá z jeho profesních činností. Jeho celkové pojetí práce však vždy
vychází ze zájmů jedince a snahy vést jej k souladu se společenskými požadavky a potřebami.
Do teoretického vybavení sociálního pedagoga by měly být zahrnuty vědomosti širšího společensko-vědního
základu (může zahrnovat oblast psychologie, sociologie, filosofie, pedagogiky, antropologie, zdravotnictví apod.)
a speciální poznatky týkající se přímo pracovních oblastí jako je sociální pedagogika či výchova ve volném čase.
Mezi hlavní dovednosti sociálního pedagoga patří oblast sociální komunikace, využívání metod sociálně
pedagogické prevence a terapie a nejlépe i dovednosti týkající se různých zájmových oblastí.
Mezi důležité osobní vlastnosti sociálního pedagoga se řadí požadavky na psychickou i fyzickou stránku člověka.
Do psychické oblasti patří empatický, vyrovnaný a celkově trpělivý přístup člověka, vnímavost různých životních
situací i určitá míra kreativity a originality.
V současném chápaní sociální pedagogiky, která je aplikovaným odvětvím pedagogiky, jsou jejím hlavním
předmětem sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti. Sociální pedagogika se zaměřuje především na oblasti
socializace a výchovy, řeší vztahy sociálního prostředí. Snaží se pomáhat ve výchovně-vzdělávacích procesech
v rodině, škole i oblasti volného času a řešit krizové situace a předcházet dysfunkčním procesům. Obecným cílem
sociální pedagogiky je učení a vedení k samostatnosti jedince, podpora chování odpovídající normám a přispívání
ke zlepšení jeho společenských podmínek, ve kterých žije. Snahou je zachování a rozvíjení této disciplíny jako
pomáhající profese.
Zdroj: www.wikipedie.cz
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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 to, že naše absolventy potkáte v téměř každé
instituci zabývající se sociální prací v Ostravě
i okolí. Vzdělávací programy jsou šité na míru
a zaměřené na praktickou odbornou přípravu.
Vzdělávání je organizováno jako pomaturitní a jeho
délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové
i kombinované (jen pro Sociální práci) 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 jsou 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 jsou
srovnatelné s vysokou školou. Odborná praxe tvoří
čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu.
Ve výuce je kladen důraz na praktické aplikace a na
prezentační a komunikační dovednosti. 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, srovnávat sociální
systémy, poznat vlastní limity a možnosti, rozvíjet
profesionální kompetence a zlepšit své komunikační
dovednosti v cizím jazyce. Ze zahraniční si přivážejí
nejen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky,
kontakty a odhodlání znovu vycestovat.

Absolventi budou moci nově vykonávat také práci
sociálního pedagoga. VOŠS nabídne vzdělávací
program Sociální pedagogika od 1. 9. 2018.
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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. Více tipů najdete na www.mise.cz/program.

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

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

Sociální práce začíná u nás!

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

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 učebny, dále 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).

Informace pro zájemce o studium

 Galerii Svět – místo, kde můžete zdarma
vystavovat a prezentovat svou činnost také Vy.

Do 1. ročníků přijímáme bez poplatku
za přihlášku a 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 a sociální
pedagogiku. Neváhejte a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava, ročník 5, č. 4 2017/2018 24. Dubna vychází 2018 ● 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!

