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Nový rok na VOŠS 

Naše nové elektronické školní noviny přežily Nový rok. Stále jsme tu pro Vás – příznivce Vyšší odborné školy 
sociální v Ostravě. Stojíme na prahu roku 2014, bilancujeme a jsme zvědaví, co nám nový rok přinese. Splní se nám 
naše očekávání? Novému roku jdeme vstříc s pokorou a s celou řadou předsevzetí. Našlápnuto máme dobře. 
Bereme si za své např. předsevzetí našeho studenta Tomáše Poláška, že „Nikdo není tak chudý, aby nemohl 
rozdávat úsměv“.  

Také my chceme rozdávat úsměvy při přípravě studentů pro roli sociálních pracovníků, stejně jako naši studenti 
rozdávají úsměvy při práci dobrovolníků. Dobrovolnictví na VOŠS má dlouholetou tradici. Studenti jsou od  
1. ročníku systematicky vedeni PhDr. Hurníkovou a dalšími pedagogy k tomu, aby ve svém volném čase mimo 
školní povinnosti vykonávali dobrovolnickou činnost v institucích v oboru sociální práce. Stávají se tak potřebnými 
pro široký okruh spoluobčanů. Výsledky, kterých dosahují, jsou veřejností a odbornými partnery školy označovány 
jako příklady dobré praxe. 

Než se ale ze studenta stane dobrovolník tělem i duší a úsměv a pohlazení potřebného spoluobčana se pro něho 
stane samozřejmostí a dobrovolnictví součástí jeho života, musí urazit kus cesty. Na konci minulého školního roku 
nás velmi potěšilo, že město Ostrava již potřetí vyhlásilo anketu o titul Dobrovolník roku 2013 a na základě 
získaných výsledků ocenilo za práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit sedm dobrovolníků. Mezi 
nimi byli i naši dva studenti, a to: Tomáš Polášek pomáhající v LDN a DSS v Ostravě-Radvanicích (ADRA)  
a Petra Štenclová věnující se dětem v programu Kmotr (S.T.O.P.) Studentům k ocenění blahopřejeme a věříme, že 
se stanou příkladem pro své kolegy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí VOŠS 

2013/2014 
    

únor 2014 

3. 2. – začátek výuky v letním období 

20. 2. - 1. ročník soutěže   

Sociální právo v příkladech 

Vyhlášení 2. ročníku soutěže  

v překladu cizojazyčného odborného textu 

24. 2. – vernisáž výstavy  

„Gustav Klimt aneb Vídeňské ozvěny“ 

Otevření Snoezelenu 

březen 2014 

Studujeme 

duben 2014 

10. 4. - odborná konference 

„ Sociální práce ve zdravotnictví“  

30. 4. – studentská minikonference  

„Obhajoba absolventské práce nanečisto“ 
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Prosinec na VOŠS byl velmi pestrý. I když počasím zima připomínala spíše jaro, vánočním jarmarkem jsme se 
adventně naladili. Jarmark jsme pořádali poprvé, byl to trochu mumraj, ale ten k jarmarku patří. Nejen, že jsme 
navázali nové kontakty, např. se ZŠ Karasova, která k nám zavítala s vánočním pásmem, ale mohli jsme si nakoupit  
i dárky, které vyrobili klienti a uživatelé neziskových a příspěvkových organizací, vlastnoručně nazdobit perník, odnést 
domů vánoční hvězdu, jako symbol Vánoc a tím pomoci dětem z olomoucké hemato-onkologie. Chuťové buňky si 
mohl každý uspokojit výběrem z bohaté nabídky občerstvení připraveného studenty 1. B a 1. C v rámci tzv. 
„Svačinkového dne“ pro ADRU. Výtěžek z prodeje ve výši 3.188,- Kč byl slavnostně předán zástupcům ADRY na 
podporu Dětského domova v Mukačevu na Ukrajině, kde praktikují i naši studenti. 

Na Mikuláše jsme vydali na studijní cestu do Vídně. Cílem bylo seznámit se s kulturou a sociální systémem Rakouska 
a procvičit si pojem streetwork v praxi. Na přípravě programu, který byl tentokrát koncipován jak pro studenty, tak pro 
pedagogy, se podíleli učitelé cizích jazyků a odborníci na sociální práci. Termín, který jsme si pro cestu vybrali, byl 
cílený, neboť v období adventu se velkoměsta obecně rozrůstají o návštěvníky z jiných zemí, a tím se vytváří 
multikulturní prostor, ve kterém lze dobře sledovat život na ulici. Za normálních okolností si některých jevů 
nevšimneme, ale pokud se do ulice vypraví člověk poučený, tak vidí i to, co jiný ne. A tak jsme ve Vídni viděli 
bezdomovce, žebráky, člověka pod vlivem návykových látek, grafity na stěnách a celou řadu dalších sociálních jevů. 
Zaujal nás například časopis pro bezdomovce Augustin, který kamelot nabízel před Stephansdomem. Fotografie 
pořízené ze studijní cesty vystavíme v únoru ve školní galerii Svět. Studijní cesta nás všechny velmi obohatila. 
Věříme, že letos ve stejném čase navštívíme jinou evropskou metropoli. Za organizaci cesty patří poděkování paní 
Mgr. Janě Kořistkové. Velmi podnětný byl také výklad paní Mgr. Šárky Šustkové k historii Rakouska a k Vídni a jejím 
zvláštnostem. Vodítkem pro ty, kteří se s pojmem streetwork teprve seznamovali, byl „tahák“ paní Mgr. Venduly 
Schystalové. 

Další adventní dny a týdny do Štědrého dne patřily na VOŠS Mikulášským nadílkám a besídkám, do kterých se 
zapojila celá řada studijních skupin. Odměnou pro všechny byly šťastné pohledy a úsměvy dětí.  

Radost jsme udělali také vánočním dárkem ve výši 8.700,- Kč, které vybrali studenti a učitelé ze své vůle mezi sebou 
a obdarovali zařízení Brána – integrační klub (jedna za služeb Projektu VÝZVA), což je jedno ze středisek Centra pro 
rodinu a sociální péči, o. s. v Ostravě. Částkou poděkovali pracovníkům zařízení za umožnění odborných praxí 
studentům školy.  

V rámci sbírky Červená stužka se studenti zapojili do Světového dne boje proti AIDS a to tak, že prodali stužky 
v hodnotě 2.260,- Kč. Za to budou moci v rámci jarní exkurze bezplatně navštívit Dům světla v Praze. 

Vánoční přání a dárky obdržela také naše adoptovaná dívka Sunhita z Indie, a to ve výši 6.000,- Kč. Agendu s tím 
spojenou vyřídila jako každý rok paní PhDr. Janka Hajdová.  

A protože adventní období není jen časem rozjímání, ale i úklidu, organizátorky sbírky šatstva PhDr. Hurníková,  
Mgr. Mickertsová a Mgr. Webrová připravily k odvozu další velkou hromadu teplého oblečení pro potřebné 
z Charitativního domu sv. Benedikta Labre. K zásilce jsme předali i několik krabiček vánočního cukroví. 

Po tom všem předvánočním maratónu jsme toužebně vyhlíželi Štědrý den a zasloužené volno, vstříc novému roku… 

 

 
 

Stalo se… 

 

Z taháku Mgr. Venduly Schystalové 
 
Streetworker je sociálním pracovníkem, 
jehož místem činnosti je přirozené 
prostředí klientů - ulice, parky, kluby, 
herny, nádraží aj.  Jeho úkolem je 
vyhledávat  a kontaktovat  skupiny  
a jednotlivce, kteří jsou stylem svého 
života nebo trávení volného času více 
ohroženi negativními sociálními jevy… 
Horní Rakousy disponují rozsáhlou 
regionální sítí pracovišť terénní služby. 
Jejich využití je určováno na základě 
dohody, podle regionálních potřeb. 
Terénní pracovníci vykonávají svou práci 
podle obecných zemských standardů 
kvality… 

 

Odvrácená tvář velkoměsta 
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Studentky 1. ročníku VOŠS, které prodávaly 
svačinky 

Děti měli velkou radost z Mikulášské nadílky 

 

Rozdávali jsme radost… 
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Naši studenti při předávání nasbíraného šatstva 

 

Kouzelné odpoledne s dětmi v Coworkingovém centru 
Viva Ostrava 

 

Rozdávali jsme radost… 

 

 

Kafe jinak 
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Leonardo 2013 

Již 6 let se nám daří zapojovat do programu Leonardo da Vinci. 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 2013 navštívilo osm našich studentek Dolný Kubín, kde měly možnost poznávat sociální práci v poradenské 
organizaci Edukos a v Detskom domove Istebné. V rámci praxe zavítaly do Ústavu pro výkon trestu mladistvých v Sučanoch. 
Obdobné zařízení u nás neexistuje. Také se zúčastnily dvou seminářů s názvem „Stretnutie rodinného kruhu“ a „Identita Romů“.  
S obsahem obou seminářů byly velmi spokojeny. Na oplátku uspořádala studentka, která absolvovala praktickou stáž 
v Mukačevu na Ukrajině, prezentaci své cesty pro studenty Obchodní akademie v Dolnom Kubíně.   

Ze závěrečných zpráv studentek vyplynulo jediné – stáž byla „super“, což nás velmi potěšilo. 

Stejné období trávilo osm studentek v městě Cieszyn. Zde poznávaly sociální práci v zařízeních pro duševně nemocné „WIEZ“, 
„Byc razem“  a v „Osrodku Pomocy Spolecnej“ (náš OSPOD). I zde byly studentky velmi spokojeny s náplní stáže a zároveň 
s přístupem pracovníků, se kterými měly možnost spolupracovat. 

Mgr. Hana Levá (pedagog na VOŠS a koordinátor projektu) 
Mgr. Soňa Kociánová (pedagog na VOŠS a koordinátor projektu) 

 

 

 

Studenti píší… 

 

Odborná zahraniční stáž – součást vzdělávání na VOŠS 

 

 

Praktikovali jsme na Slovensku 
 
V listopadu jsme se v rámci odborné praxe zúčastnily měsíčního pobytu 
na Slovensku organizovaného programem Leonardo da Vinci. Pobyt 
obnášel stáž v sociálních zařízeních na Slovensku a praxi v dětském 
domově. Program Leonardo nám zde zajistil jak ubytování, organizaci 
praxí s časovým harmonogramem, také dostatečný finanční obnos pro 
„přežití“ v zahraničí. 

Ubytovány jsme byly v soukromém penzionu Valika v klidné části města 
Dolný Kubín. O penzion se starají milí manželé, kteří nám ve všem vyšli 
vstříc. K penzionu patří i solná jeskyně, kterou je možné po domluvě 
využít. 

Ve městě jsme se na praxe a exkurze dopravovaly především autobusem, 
hojně jsme využívaly také levné taxi a pěší chůzi. Co se týká zařízení, 
která jsme navštívily, stála za to. Všude byli velice ochotní  
a vstřícní, měly jsme daleko více „kompetencí“ než na praxích u nás. 
Povinnosti nám zabraly průměrně šest hodin denně, pak jsme měly volno 
a čas na výlety a poznávání okolí. A že bylo co poznávat. Kromě místních 
klubů jsme také navštívily galerii, účastnily jsme se vernisáže, zašly jsme 
na koncert umělecké školy. Stihly jsme Katarínské trhy (obdoba našich 
Vánočních trhů), návštěvu Oravského hradu, aguaparku a kdo chtěl raději 
poznávat přírodu, vyšel kousek za měst. Dolný Kubín se nachází  
v krásném prostředí slovenských hor.  

Jedinou nevýhodou bylo, že pobyt byl krátký. Žádné z nás se nechtělo ani 
po měsíci domů. Neskutečně to uteklo a myslím, že můžu za všechny říct, 
že bychom do toho šly znovu. 

 

Náměstí v Dolnom Kubíně 

Prohlídka expozice v Oravskej galérii 

 

Autorkou článku a fotografií je studentka 3. ročníku Lenka Riemlová 
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Napsali o nás … 
 

 

 

Ostravský magistrát ocenil práci 
dobrovolníků 
Ostrava - Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků 
ocení ostravský magistrát lidi, kteří zadarmo pracují pro 
ostatní. Zástupci neziskových organizací vybrali sedm 
dobrovolníků, kteří si podle nich zaslouží vyzdvihnout. 
Pracují v sociálních službách nebo pomáhají organizacím, 
které nabízejí dětem smysluplnou náplň volného času. 

„Sedm nominovaných dobrovolníků dostane od města 
pamětní list Dobrovolník roku. Cílem je zviditelnit 
dobrovolnické organizace, které vykonávají prospěšnou 
práci,“ uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. 

Například student Tomáš Polášek je dobrovolníkem 
společnosti ADRA. Od roku 2011 navštěvuje staré  
a nemocné lidi v Léčebně dlouhodobě nemocných a v Domě 
sociálních služeb v Ostravě-Radvanicích. S často velmi 
osamělými klienty zařízení si povídá, čte jim, hraje s nimi 
hry. Věnoval jim už sto hodin svého volného času. 

Ilona Matyášová od roku 2007 dobrovolně vede keramickou 
dílu v Charitním středisku Gabriel. Je to komunitní centrum 
pro osamělé důchodce. Dvakrát týdně s nimi modeluje  
a také si s nimi povídá. 

Eva Navrátilová je dobrovolnicí hospicového hnutí Charity 
Ostrava, šestým rokem pomáhá lidem umírat. Věnuje se 
také osvětě a školení dobrovolníků. 

Občanské sdružení S.T.O.P. vyzdvihlo studentku Petru 
Štenclovou, která se zapojila do programu Kmotr. Věnuje se 
dětem, které to potřebují, organizuje různé činnosti pro děti  
i další dobrovolníky. 

Silvii Mižigárovou zase chválí sdružení Společně-Jekhetane. 
Dlouhodobě pomáhá při práci s dětmi předškolního věku  
a jejich rodiči. Díky ní mají šanci lépe obstát ve škole. 
Slezská diakonie si cení Antonie Gavlasové, která také 
nezištně pomáhá dětem ze znevýhodněných rodin  
s učením. 

Sedmou oceněnou dobrovolnicí je Barbora Urubová, která 
se zapojila do práce v mládežnické organizaci YMCA. Vede 
rock-popový sbor Tensing Ostrava-Poruba a organizuje 
festival pro mládež Youth4You. 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 4. prosince 2013 byli v prostorách 

ostravské Nové radnice oceněni spolu s ostatními 

dobrovolníky naši dva studenti titulem 

Dobrovolník roku 2013 - Tomáš Polášek (čtvrtý 

zprava) a Petra Štenclová (třetí zleva).  

S mimořádnou společenskou událostí byla široká 

veřejnost seznámena prostřednictvím  různých 

médií (např. v České televizi, 5plus2 a jiné. Níže 

uvádíme zdroje.) 

 

 

 

 

Zdroje:  

http://ostrava.5plus2.cz/53728/ostrava-vyhlasila-dobrovolniky-roku 

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/253299-ostravsky-magistrat-ocenil-praci-dobrovolniku/ 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-21549-v-ostrave-vyhlasili-dobrovolnika-roku-2013.html 

http://www.regiony24.cz/11-188760-dobrovolnikem-roku-je-tomas-polasek-z-dobrovolnickeho-centra-adra-ostrava 

http://www.mnof.cz/dobrovolnikem-roku-je-tomas-polasek-ktery-pravidelne-navstevuje-pacienty-mestske-nemocnice-ostrava--2982.html 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/413231100031204-udalosti-v-regionech/ 

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mesto-vybralo-dobrovolniky-roku-2013 

http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ostrava/novinky/id/dobrovolnik-roku-2013--tomas-polasek 

Životní motto Petry Štenclové: 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale 

člověkem, který za něco stojí.“ 

http://ostrava.5plus2.cz/53728/ostrava-vyhlasila-dobrovolniky-roku
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/253299-ostravsky-magistrat-ocenil-praci-dobrovolniku/
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-21549-v-ostrave-vyhlasili-dobrovolnika-roku-2013.html
http://www.regiony24.cz/11-188760-dobrovolnikem-roku-je-tomas-polasek-z-dobrovolnickeho-centra-adra-ostrava
http://www.mnof.cz/dobrovolnikem-roku-je-tomas-polasek-ktery-pravidelne-navstevuje-pacienty-mestske-nemocnice-ostrava--2982.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/413231100031204-udalosti-v-regionech/
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mesto-vybralo-dobrovolniky-roku-2013
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ostrava/novinky/id/dobrovolnik-roku-2013--tomas-polasek
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Z hlediska historie je VOŠS stálicí na trhu vzdělávání. O oblíbenosti a potřebnosti studia vzdělávacího programu se sociální 
tematikou v regionu svědčí její každoroční naplněnost do kapacity povolené zřizovatelem. Vzdělávací program je totiž 

zaměřen zejména na praktickou odbornou přípravu. Absolventi během studia získají soubor vědomostí a dovedností potřebných 
k navázání kontaktů s širokým spektrem klientů, naučí se mobilizovat a zdokonalovat jejich možnosti tak, aby byli schopni 
samostatně řešit své problémy. Umí uplatnit různé metody sociální práce jak ve vztahu k jednotlivcům, tak i ke skupinám klientů. 
Připraveni jsou i pro komunitní práci. V návaznosti na profilové předměty mají schopnost orientovat se v sociálně ekonomických, 
sociologických a společenských jevech, rozumí vývojovým trendům rozvoje společnosti i tržní ekonomiky a orientují se 
v problematice prevence sociálně patologických jevů ve společnosti.  

Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové i kombinované formě. Přijetí 
ke studiu je mimo jiné podmíněno doloženým zájmem o studovaný obor. Poskytuje se za úplatu ve výši tři tisíce Kč za 1 rok, 
což znamená, že je z hlediska vynaložených nákladů dostupné pro široké spektrum uchazečů. Absolvent obdrží diplom 
s označením diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Europass, který automaticky získá, 

mu může pomoci při hledání práce v zahraničí. Vzdělávací program je nově koncipován jako modulární s kreditním systémem, 
umožňující absolventům nejen okamžité začlenění do pracovního procesu, ale v případě zájmu také pokračování v dalším 
studiu v bakalářských studijních programech na vysokých školách podobného zaměření, v některých případech i ve zkráceném 
režimu.  

Škola sídlí v moderně vybavené budově s informačním centrem a konferenčním sálem. Nachází se v dosahu dostupných 

dopravních uzlů, z tohoto důvodu je proto také často místem setkávání studentů s odborníky z oblasti sociální práce a s klienty 
a uživateli neziskových a příspěvkových organizací, které mají v předmětu činnosti sociální práci. Studium usnadňují studijní 
opory pro jednotlivé předměty a nově také e-learningové kurzy zpracované pedagogy v rámci projektové činnosti. 

Organizace vzdělávání, metody a formy výuky odpovídají vzdělávacím potřebám vyššího odborného vzdělávání a blíží se 

studiu na vysoké škole.  Učební plán je koncipován a také plněn se zřetelem k profilaci absolventů. Ve vyšších ročnících je 
vhodně doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, z nichž největší zájem je o sociální práci s nezaměstnanými, sociální 
práci s problémovými klienty, občany se zdravotním postižením a gerontologii a o paletu volitelných předmětů, z nichž si 
studenti nejčastěji volí znakovou řeč. Odborné přednášky, semináře, workshopy, setkání a besedy s odborníky z praxe a další 
aktivity v oblasti charitativní, dobrovolnické práce podporují rozvoj klíčových kompetencí a přispívají k osvojení sociálních 
dovedností studentů. Vyučující podporují úspěšnost studentů - uplatňují k nim individuální přístup při konzultacích k seminárním 
a absolventským pracím, při vypracovávání portfolií, zpráv z odborné praxe, při supervizích apod. Významné jsou jak 
individuální, tak i skupinové supervize. Odborná praxe tvoří čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu. Ve výuce je 

kladen důraz na praktické aplikace a prezentační a komunikační dovednosti, což se pozitivně projevuje u absolutoria při 
prezentacích v cizím jazyce a prezentacích při obhajobách absolventských prací. Z vlastních hodnocení provedených ve škole 
vyplynulo, že spojení teorie s praxí je naší silnou stránkou.  

Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost v rámci zahraničních stáží poznat místně příslušnou sociální síť dané země, její 
obsahovou, organizační, legislativní a administrativní strukturu, orientovat se v postupech, formách a metodách práce, poznat 
formy spolupráce mezi sociálními a dalšími institucemi a organizacemi, konfrontovat teoretické poznatky s praxí, srovnat 
sociální systémy, poznat vlastní limity a možnosti, rozvíjet profesionální kompetence a zlepšit své komunikační dovednosti 
v cizím jazyce. Studenti si z těchto misí nepřivážejí jen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty a odhodlání znovu 
vycestovat. 

Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí, dovedností  

a dalších osobnostních předpokladů nutných pro oblast sociální práce. Mohou se uplatnit jako sociální pracovníci v různých 
veřejnoprávních, neziskových nebo soukromých subjektech. Uplatnění se váže k oblasti poskytování sociálních služeb 
(terénních, ambulantních, stacionárních i rezidenčních). Pracovat mohou ve státní správě a samosprávě, v neziskových 
organizacích, krizových centrech, zařízeních sociálních služeb, v občanských poradnách, zdravotnických zařízeních apod. 
Vykonávat mohou také práci asistenta pedagoga. Jsou schopni zajišťovat komplexní sociální intervenci v přímém styku 
s občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, podílet se na koncepčních činnostech, a to i v oblasti komunitního 
plánování a projektování sociálních služeb.  

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

 

 

 

Naši školu si můžete prohlédnout i po individuální 
domluvě (kontakty: www.voss-ova.cz). 

Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích zkoušek. 
Pokud již praktikujete v oblasti sociální práce, pak 
můžete být při přijetí ke studiu zvýhodněni!!!  

 

 

Proč studovat právě VOŠS v Ostravě? 

Počítačová učebna na VOŠS 

http://www.voss-ova.cz/
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Gustav Klimt 

a 

Vídeňské ozvěny 

Cílem výstavy je spojení umění Gustava 
Klimta jako rakouského představitele 
avantgardního umění přelomu století, 
který ve svých obrazech nejčastěji 
zachytil obyčejné dívky z ulice se 
záměrem naší prosincové studijní cesty 
do Vídně, která měla přinést 
zúčastněným pohled na Vídeň nejen jako 
na město kultury, ale i na město s jeho 
specifiky, resp. se specifiky ulice.  
Kromě toho je cílem výstavy také 
aplikace období tvorby Gustava Klimta do 
výuky předmětu Filosofie a etika. 

 

Pozvánka na VOŠS 

Otevíráme SNOEZELEN 

S letním obdobím tohoto školního roku otevíráme novou 
odbornou učebnu. 

Multismyslová místnost SNOEZELEN  bude využita pro 
názornou a praktickou výuku. 

Jsme členy Asociace konceptu Snoezelen ČR! 
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Kaleidoskop sociální práce 

aneb 
 

Poznáváme se navzájem 

Svůj volný čas mohou děti trávit na nově 

zrekonstruovaném Náměstí J. Seiferta v Havířově 

 

Armáda spásy  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 
Co je to NZDM? Mnozí z vás již tento pojem určitě slyšeli. Ale přece: NZDM je zkratka pro nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež. Nízký práh tohoto zařízení určují pravidla, kterými se řídí – anonymita, bezplatnost a svoboda v rozhodování, zda-li se 
aktivity dítě zúčastní či nikoli a jak čas v zařízení stráví. 

Armáda spásy provozuje více druhů sociálních služeb. Většinou ji lidé vnímají jako organizaci pomáhající lidem bez přístřeší.  
V Havířově – Šumbarku má Armáda spásy zaregistrovanou sociální službu NZDM. Provozujeme ji v Komunitním centru, na ulici 
Obránců míru 15. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu, ze strany dětí je o službu zájem – během roku se u nás vystřídá cca 
150 dětí. 

Činnost pro děti ve věku 6 -15 let máme rozdělenou na pomoc dětem s přípravou do školy a klubovou činnost. Kluby jsou pro 
všechny děti, které si rády hrají, zpívají, tančí, vyrábějí, které prostě chtějí naplnit svůj volný čas něčím zajímavým. Zároveň jsme 
připraveni s dítětem sdílet jeho problémy, starosti... 

Nad rámec běžných klubů tematicky zaměřených pořádáme spoustu výjimečných akcí či výletů. Např. soutěž ve zpívání 
Superstar, módní přehlídku, Karneval, výlet do psího útulku Max, do Domečku pod Svahem na jejich malou farmu, do hasičské 
zbrojnice, na výstavy do Musaionu,do Kotulovy dřevěnky, na bowling, na krytý bazén. V NZDM také pro děti organizujeme různé 
besedy na zajímavá témata. 

V tomto roce, jsme také navštívili Domov seniorů Luna v Havířově, kde jsme se zapojili do olympiády se seniory. Děti vystoupili  
s připraveným pásmem na Dni seniorů a na Dni sociálních služeb. 

Práce v NZDM není vždy jednoduchá. Když ale vidíme posuny některých dětí k lepšímu, ať už ve školním prospěchu, v chování, 
nebo když např. děti nedávno vyhráli ve výtvarné soutěži pořádané organizací Eurotopia v Opavě, tak pociťujeme smysluplnost 
naší práce. Řídíme se mottem: „Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem.“ 
 

Ing. Libuše Roseová 
koordinátor komunitních center AS v Havířově 

 

 

V našem Newsletteru můžete bezplatně prezentovat svou organizaci i Vy! 
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Centrum pro rodinu a sociální péči   

Centrum pro rodinu a sociální péči se věnuje 
manželské, rodinné a sociální problematice. Usiluje 
o podporu manželských, rodinných a mezilidských 
vztahů prostřednictvím činnosti svých tří středisek: 
Rodina, Klub ÁMOS, Projekt Výzva. 

Projekt VÝZVA 

„Život je VÝZVA…“ 

Proč jsme: Každý jdeme životem s nějakou výzvou. 

Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich 
rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace. Projekt 
VÝZVA jim již 12 let pomáhá překonávat překážky, 
aby mohli žít běžným životem. Dětem a mladým lidem 
se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který 
se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí 
jim nové možnosti, zkušenosti a překonává s nimi 
znevýhodnění, které jim jejich situace přináší. Pečující 
rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat 
náročnou péči a těžkou životní situaci.  

Co děláme: Dětem a mladým lidem se zdravotním 

postižením, jejich rodinám a osobám o ně pečujícím 
nabízí Projekt VÝZVA čtyři služby – poradenství 
RODINNÝ PRŮVODCE, osobní asistenci OASA, 
odlehčovací službu RESPIT a integrační klub 
BRÁNA. 

Integrační klub BRÁNA 

„Chci něco prožít…“ a „hodně toho dokážu…“ 

Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační 
činnosti a volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi 
s tělesným postižením ve věku od 7 do 35 let.  Dětem 
a mladým s postižením přináší nové možnosti 
a zkušenosti a rozšiřuje jejich dovednosti. 

  
  

 

Pořádáme: 

- setkávání malých skupinek se sportovní, 
výtvarnou, rukodělnou a divadelní náplní 

- individuální setkávání dle potřeby k rozvoji 
dovedností 

- klubová setkání s tematikou  
- literární, fotografické soutěže  
- pravidelná setkávání mladých dospělých nad 

tématy, které potřebují řešit 
- keramický kroužek  
- letní tábor s bocciou 
- sobotní výlety či víkendové pobyty (podle 

finančních možností) 

Našim cílem je, aby rodina zvládla péči o své dítě 
s postižením ve svém domácím prostředí, aby tyto 
děti a mladí mohli žít doma, trávili čas podle svých 
představ a prožívali zážitky a získávali zkušenosti 
tak, jako jejich zdraví vrstevníci. Někteří využívají 
třeba jen jednu naši službu, ale jsou rodiny, které 
potřebují všechny naše služby. Celkem služeb 
Projektu VÝZVA ročně využije 300 osob. 

Sídlo organizace:  

Centrum pro rodinu a sociální péči 
Kostelní náměstí 3172/1  
728 02 Ostrava  

www.prorodiny.cz 

Zázemí projektu VÝZVA:  

Syllabova 19 
703 86 Ostrava-Zábřeh 

vyzva@prorodiny.cz 

 
Služby jsou určeny uživatelům z Moravskoslezského kraje 

 

Poděkování:  

V prosinci 2013 jsme na půdě VOŠS v Ostravě – 
Mariánských Horách převzali nečekaný vánoční 
dárek v podobě finanční hotovosti ve výši 8.700,- 
Kč, kterou nám předali studenti a zaměstnanci 
VOŠS. Prostředky využijeme na podporu činnosti 
integračního klubu BRÁNA. Pomůže nám 
uspořádat aktivity pro děti a mladé lidi se 
zdravotním postižením. Děkujeme za Váš dar, 
velmi si ho vážíme a zveme Vás k nám kdykoli na 
návštěvu či exkurzi do našeho zařízení. Jsme 
rádi, že se prostřednictvím dobrovolnictví, 
exkurzí a praxí u nás konaných můžeme podílet 
na zajištění odborné praktické přípravy studentů 
VOŠS. Pokud by se někdo chtěl stát naším 
dobrovolníkem, přijďte, těšíme se na Vás. 

Centrum pro rodinu a sociální péči  
Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA 

 
„Chci něco prožít…“ 
„hodně toho dokážu…“  
integrační klub BRÁNA 

http://www.prorodiny.cz/
mailto:vyzva@prorodiny.cz
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Asociace občanských poraden 

Asociace občanských poraden (AOP) je nezisková 
organizace, které v České republice působí od roku 
1998. Jednou z prvních čtyř a zároveň zakládajících 
občanských poraden v ČR byla občanská poradna 
v Havířově, která působila pod občanským sdružením 
Služba. Úkolem AOP je sdružovat občanské poradny, 
které dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
Poskytují odborné sociální poradenství, a zajišťovat jim 
služby v oblasti vzdělávání, PR, fundraisingu atd. AOP 
se snaží upozorňovat orgány veřejné správy na 
neřešené problémy v oblasti sociální politiky. Jedná se 
např. o finanční a rozpočtovou problematiku, dluhy 
domácností a jednotlivců, bydlení, sociální dávky, 
důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění  
a pracovně-právní problematiku, majetkoprávní vztahy, 
rodinné a mezilidské vztahy atd.  V současné době 
AOP sdružuje v celé ČR třicet osm občanských 
poraden ve třinácti krajích ČR, které působí v 71 
místech v celé ČR (vyšší počet míst poskytovaného 
poradenství je ovlivněn tím, že některé členské 
občanské poradny mají odloučená pracoviště). 
Členské občanské poradny provozují různé typy 
organizací – od účelových zařízení církve přes 
občanská sdružení (nyní dle nového Občanského 
zákona spolky či ústavy) až po obecně prospěšné 
společnosti (které dle nového Občanského zákoníku 
není možné od 1. 1. tohoto roku nově zakládat). 

Občanské poradny vznikly v druhé polovině 90. let dle 
britského modelu občanských poraden (kde občanské 
poradny působí od 30. let 20. století), mají jednotnou 
metodiku práce s klientem a využívají asociační 
informační databáze (výkladové texty jednotlivých 
oblastí, ve kterých poskytují poradenství, viz výše) pro 
svoji činnost. Občanské poradny AOP usilují  
o jednotný trend v oblasti propagace své činnosti  
a zároveň mají systém dalšího vzdělávání občanských 
poradkyň/poradců společný všem členským 
organizacím. 

V Moravskoslezském kraji působí nyní šest 
občanských poraden, z toho tři poskytují poradenství 
pod Slezskou diakonií – a to Občanská poradna 
v Karviné, Občanská poradna v Ostravě, Občanská 
poradna v Havířově. Občanská poradna působí pod 
Farní charitou Opava. Další občanskou poradnou 
v kraji je Občanská poradna, kterou zřizuje občanské 
sdružení Jekhetane. Centrum nové naděje provozuje 
poradnu ve Frýdku-Místku. Nejmladší členskou 
poradnu AOP máme v Novém Jičíně pod Centrem pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje. 
Občanské poradny přijímají po domluvě studenty na 
praxi a v určitých obdobích a dle aktuálních potřeb 
hledají rovněž sociální pracovníky pro svoji běžnou 
činnost. 

Více se o občanských poradnách, občanském 
poradenství, projektech Asociace občanských 
poraden, britském občanském poradenství můžete 
dozvědět na následujících webových stránkách: 
www.obcanskeporadny.cz, www.citizensadvice.org.uk. 

Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden  
hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz 

 

Workshopy na VOŠS 

Již od roku 2006 pořádá poradna ELPIS Ostrava Slezské 
diakonie pro studenty VOŠS workshopy na téma domácí násilí. 
Já osobně organizuji workshopy od roku 2011 a vždy se na 
lednové setkání se studenty těším, protože se jedná  
o interaktivní skupinovou práci, kdy se studenti zkoušejí vžít do 
rolí obětí, agresorů a svědků domácího násilí. Bohužel,  
i když se již řada ustanovení o ochraně před domácím násilím 
stala součástí českého právního řádu, domácí násilí se stále 
ve velké míře ve společnosti objevuje. Rovněž mě těší pozitivní 
zpětná vazba od studentů, kteří jsou rádi, že si z workshopu 
odnášejí bližší informace o tom, proč je domácí násilí tak 
začarovaným kruhem, proč oběti s agresory zůstávají a žijí 
mnohdy i několik let ve vztahu s opakovaným a stupňujícím se 
fyzickým a psychickým týráním ze strany blízké osoby. V roce 
2013 bylo v Moravskoslezském kraji zaznamenáno 107 
vykázání Policií ČR.  Toto číslo by bylo jistě mnohem vyšší, 
kdyby se na policii obrátily i další oběti domácího násilí, které 
se za to, co se děje doma za zavřenými dveřmi stydí a mnohdy 
to dávají za vinu sami sobě. Za domácí násilí je vždy 
odpovědný agresor, nikoli oběť. Studenti si tak z workshopu 
odnášejí nové informace a praktické rady nejen do profesního 
života, ale také běžného každodenního života, kdy mohou 
správným způsobem nabídnout pomocnou ruku případné oběti 
domácího násilí.  

23. 1. 2014  
Mgr. Denisa Šustková, DiS., koordinátor střediska 
 

Tradiční lednové workshopy 

Vyšší odborná škola sociální Ostrava již několik let pořádá 
pro zájemce z řad studentů 3. ročníků všech forem studia 
v době lednového zápočtového týdne dva sebezkušenostně 
orientované workshopy - DOMÁCÍ NÁSILÍ a VIDEOTRÉNINK 
INTERAKCÍ. Při realizaci workshopů spolupracujeme 
s odbornými pracovišti (poradna Elpis Ostrava)  
a certifikovanou lektorkou v případě VTI. Zájem  
o účast na workshopech je velký, často poptávka převyšuje 
kapacitní možnosti. Studenti oceňují modelové situace, 
praktické příklady, videoukázky a tvůrčí pracovní atmosféru. 
Obdržení certifikátu o absolvování workshopu je 
samozřejmostí. 

Děkujeme spolupořadatelům za dlouhodobou spolupráci  

a věrnost škole a těšíme na její další pokračování. 

PhDr. et Mgr. Jana Hajdová (pedagog na VOŠS) 

 

http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.citizensadvice.org.uk/


12 
 

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáháme 

 Pokračujeme ve sběru víček z PET lahví 
pro Romana. 

 

 

 

 

 

Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 3/2014 vychází 29. ledna 2014 ● 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  

Nabízíme 

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

 
 K pronájmu prostory s moderním zázemím pro 

konání konferencí, odborných seminářů (Zelená 
40A, Moravská Ostrava). 

 

 

Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin  

a zajímáte se o sociální práci, neváhejte  

a přijďte k nám studovat!  

 

http://www.voss-ova.cz/
http://www.oao.cz/

