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Kalendář akcí VOŠS 

2014/2015 
    

Březen 2015 

11. března – Sociální práce s cizinci 
(studentský seminář) 

12. března - Odborná přednáška 
o poruchách příjmu potravy (Anabell) 

17. března – Světový den sociální práce 
(připomínáme si) 

Duben 2015 

1. dubna – Romská kultura a tradice 
(studentský seminář)  

7. dubna – Konverzační soutěž  
v ruském jazyce 

9. dubna – Býti spolu v síti 
(odborná konference) 

9. dubna – Obrazy rodičovství  
(interaktivní výstava) 

9. dubna – Mezigenerační kontrasty 
(výstava fotografií) 

14. dubna - Přednáška o Canisterapii 

Květen 2015 

11. května – Sociální bydlení 
(konference Centrom) 

 

Vážení přátelé, 

rok 2015 je v plném proudu. Jako voda v řece uplynulo zimní studijní období, rozběhlo se letní období a my pomalu 
chystáme pro naše letošní absolventy přístav zvaný Absolutorium. Ti právě finišují se svými absolventskými pracemi, 
intenzivně přepisují, dopisují, opravují, ladí, konzultují, možná také u vás, v některé ze spolupracujících organizací. 
Síť, kterou společně tvoříme je zajisté oboustranně přínosná. Vy si můžete vyhlédnout nového, ještě tvárného, 
komplexně připraveného nadšence s konkrétními výsledky v určité oblasti sociální práce a my víme, že spojení teorie 
s praxí, která tvoří čtvrtinu našeho vzdělávacího programu, nejsou v případě vyššího odborného vzdělávání jen čísla 
na papíře a prázdná slova.   

Dovolte mi proto na úvod dalšího čísla našeho Newsletteru, vám v terénu, kteří máte na starost právě naše 
praktikanty, poděkovat za trpělivost, pochopení i za ten dovětek, který od vás často slýcháváme, že i vy jste přece 
prošli našimi branami.  

Vám finišujícím studentům držíme palce a přejeme příznivý vítr do plachet a hodně sil do závěrečného finále. Vyšší 
odborné vzdělání může být totiž vaší celoživotní kotvou, nebo i odrazovým můstkem při dalším kariérním rozvoji.  

Ing. Eva Zátopková 
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS 
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Vážení čtenáři! 

V minulém čísle Newsletteru jsme vás informovali o dubnové konferenci s názvem „Býti spolu 
v síti“, kterou připravuje VOŠ sociální v Ostravě na 9. dubna 2015.  

Protože se termín konference neuvěřitelně blíží, dovolte, abychom Vám krátce představili 
odborníky, kteří přijali naše pozvání a na konferenci vystoupí. 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., český psycholog, psychoterapeut a publicista. 

Psychologii studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. V současné době 
přednáší na Filozofické fakultě UK a působí jako poradce veřejného ochránce práv. Zabývá se 
psychologií rodiny (v rodinné a manželské terapii se mimo jiné věnuje náhradní rodinné péči), 
policejní psychologií, psychologií reklamy a církevně-pastorální psychologií. Je autorem řady 
publikací, příruček, příspěvků. 

Mgr. Robin Brzobohatý je sociální pracovník, akreditovaný mediátor a lektor s řadou 

místních i zahraničních odborných výcviků. Aktivně se podílel na současném znění a podobě 
Zákona o mediaci a na přípravě zkoušek mediátorů pro Ministerstvo spravedlnosti. Od roku 
2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® 
SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky. Vystudoval sociální práci, 
sociologii a andragogiku. Řadu let pracuje ve Fondu ohrožených dětí, spoluzakládal Mediační 
Centrum Olomouc. Pravidelně přednáší na českých i mezinárodních konferencích, publikuje 
články z oblasti mediace a pomáhajících profesí, vede výcviky v mediaci a facilitaci. Je často 
vyžadován jako facilitátor případových konferencí podle zákona č. 359/1999 Sb. 

PhDr. Linda Nováková Palatá pracuje jako vedoucí Odboru sociálně právní ochrany dětí 

Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, vyučuje na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity 
předmět kazuistický seminář, kterým propojuje teorii s praxí, vede bakalářské a diplomové 
práce. O roku 1997 pracuje jako dobrovolník na pozici psychosociálního poradce BKB Ostrava. 
Dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí, které se věnují sociální problematice zaměřené na 
rodiny s dětmi s výchovnými problémy, integraci menšin a volnočasovým aktivitám dětí 
(víkendové terapeutické pobyty, letní tábory). Pracovala rovněž jako sociální pracovnice 
OSPOD a kurátorka pro mládež na ÚmOb Ostrava Jih. V současné době se mimo jiné úspěšně 
věnuje případovým konferencím. 

Mgr. Zbyněk Matula vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde 

v roce 2011 získal titul Mgr. Od téhož roku zde rovněž působí jako externí doktorand katedry 
občanského práva. Zaměřuje se především na smluvní vztahy a sporovou agendu. V rámci své 
specializace pravidelně přispívá do odborných periodik (Bulletin advokacie, Časopis pro právní 
vědu a praxi, Magazín E-právo, Právní fórum, Rekodifikace & praxe), v roce 2012 vydal 
u nakladatelství Wolters Kluwer monografii na téma předsmluvní odpovědnosti (Culpa in 
contrahendo). Mimo koncipientskou praxi také občas přednáší občanské právo a působí jako 
lektor se zaměřením na nový občanský zákoník. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

PhDr. et Mgr. Janka Hajdová 
pedagog  VOŠS Ostrava 

 

Pozvánka na… 
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Pozvánka na… 

 

Několik postřehů získaných od návštěvníků putovní výstavy Obrazy rodičovství. 

 Mé děti odcházejí z domu, poslání matky se musí změnit, i když to bolí! Ale je to dobré a správné. 

 Je tolik věcí v lidském životě zdánlivě obyčejných a všedních, které si ani nestíháme uvědomit. Díky 
za krásná zastavení a připomenutí nádherných obrazů života každého z nás. 

 Vaše výstava mě hodně obohatila mě i moji dceru a opět nás sblížila.  

 

Školní galerie Svět Vás zve na výstavu  

Výstavu Obrazy rodičovství doplní expozice fotografií Lucie Petrůjové a Vladimíra Košťála s názvem 
Mezigenerační kontrasty. Fotografie ukazují na hodnoty rodiny, naplňování jejich funkcí dříve a dnes, vzájemnou 
soudržnost a trávení volného času. Výstavu autoři připravili u příležitosti Mezinárodního roku rodiny v evropském 
kontextu. 
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Pozvánka na… 

 

8. dubna si připomeneme Mezinárodní den 
Romů, který oslavuje romskou kulturu 
a rozšiřuje povědomí o problémech, kterým 
Romové čelí. 

Je to den vzniku Mezinárodní romské unie 

(International Romani Union, zpočátku pod 
názvem World Romani Union), která byla 
založena právě 8. dubna 1971 na kongresu 
v Londýně. Kongres se konal z iniciativy 
Grattana Puxona a Donalda Kenricka z Velké 
Británie, Matéo Maximoffa z Francie, Jarko 
Jovanoviće z bývalé Jugoslávie a dalších. 
Delegáti kongresu, kterých byly necelé tři 
desítky, se tehdy dohodli na vzhledu romské 
vlajky, romské mezinárodní hymny a na 
preferenci označení Rom před Cikán.  

Romové slaví Mezinárodní den Romů 
každoročně od roku 1990. Byl ustanoven na 
4. kongresu Mezinárodní romské unie ve 
Varšavě. V České republice se slaví od roku 
2001.  

 

Lukrecius Kišš a. k. a. Chang pochází z města Karviná. 
Ve 4 letech ho inspirovaly kazety VHS s akčními filmy 
a Michaelem Jacksonem. Od té doby začal trénovat jako 
samouk. Postupně se dostával k hudbě (black music). 
V roce 1995 poprvé přišel do klubu Casanova a seznámil 
se s lidmi, co dělají rap music (DiGaz, Master G), kteří ho 
přijali mezi sebe. Začal s kariérou i se svou sestrou 
Tanitou. DiGaZ mu prodali první instrumentálku - Pohádka 
- na kterou nahrál první debutový song, který se objevil na 
kompilaci RSS 2. V té době RSS začalo vystupovat před 
domácím publikem i v ostatních městech a dostali se i do 
sousedního Polska. Na samém začátku napodoboval 
klasiku Jacksona. Později se objevily v TV vysílání rap 
dance videa, které si nahrával a učil se podle toho. Pak 
zkoušel udělat vystoupení na základních školách. Dostavil 
se úspěch, začal tomu věřit a víc trénovat.  
V roce 2000 otevřel první street dance školu v Karviné 
s názvem Black Bu$$inez, která byla úspěšná na 
vystoupeních. V roce 2003 školu zavřel s osobních důvodů. 
Momentálně trénuje a věnuje se sám sobě. Své taneční 
prvky zapojuje do rapového vystoupení. Má za sebou přes 
300 živých vystoupení (diskotéky, kluby, open air festivaly, 
soukromé akce, Dobré ráno na CT1, Noc s Andělem 
a natáčení filmu Česká RAPublika_ŠITKREDIT). Byl 
předskokan kapelám: Peja, WWO, PMD, K Solo, DJ 
Honda, Guru a DJ Premier, Hugo Toxxx. 

Na VOŠS vystoupí Lukresius Chang Mezinárodní den Romů 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romsk%C3%A1_kultura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_romsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1971
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1vie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romsk%C3%A1_vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romsk%C3%A1_vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romsk%C3%A1_hymna
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1ava
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
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Stalo se… 

 

Dne 26. února 2015 se uskutečnil na Vyšší odborné škole 
sociální v Ostravě již 2. ročník soutěže s názvem Sociální 
právo v praktických příkladech, které se zúčastnilo 7 dvojic 
studentů, tedy celkem 14 studentů 3. ročníků. Ti se utkali 
v řešení prakticky orientovaných úloh vycházejících z náplně 
předmětů Právo a Sociální politika. Pro úspěch v soutěži 
museli studenti osvědčit nejen dobrou znalost platné 
legislativy, ale také schopnost kreativně myslet a používat 
nabyté vědomosti v obvyklých životních situacích. Odlišnost od 
běžných postupů v ověřování znalostí ze zmíněných předmětů 
spočívala také v možnosti používání zákonů. 

Soutěž potvrdila tradičně vysokou připravenost studentů 
v předmětech Právo a Sociální politika, kteří si s úlohami velice 
dobře poradili a prokázali nejen teoretické znalosti, ale také 
schopnost aplikace poznatků v praxi. 

Sociální právo v praktických příkladech 

 

V soutěži zvítězily studentky Renáta Jelínková a Sabina Návratová, kombinovaná dvojice ze studijní skupiny 
3.  A  a 3. C, druhé místo obsadily Martina Hrubá a Barbora Krpálková ze studijní skupiny 3. A a na třetím místě 
se umístily Miroslava Berkyová a Tereza Sklenková, rovněž studentky ze studijní skupiny 3. A. 

Vítězům blahopřejeme! 

Poděkování patří všem, kdo se na zabezpečení organizace soutěže podíleli, tj. garantům předmětů Právo 
a Sociální politika, Mgr. Ingrid Blaškové a Mgr. Karle Končekové Kvardové a samozřejmě Ing. Evě 
Zátopkové, zástupkyni ředitelky pro VOŠS, která mimo jiné zajistila pro studenty drobné ceny z financí 
občanského sdružení Pro školu, o. s. 

 

Právo a sociální práce patří mezi odborné vědecké 
disciplíny. Sociální práce je aplikovaná věda, vychází 
z různých vědních disciplín, jako je např. psychologie, 
sociologie a také i právo. Pomáhá člověku řešit složité 
životní problémy, podporuje společenskou integraci 
a zabývá se celkovou situací člověka a jeho sociálními 
riziky. K dalším tématům, kterými se zabývá, patří např. 
nezaměstnanost, oblast ochrany dětí a rodin, osob se 
zdravotním postižením, diskriminace, etnické problémy, 
problém chudoby apod. 

Každý sociální pracovník se pohybuje v rámci práv 
a povinností definovaných právním systémem. Důležitým 
faktorem v činnosti sociálního pracovníka je dobrá znalost 
právních předpisů, které při své práci používá, a které mu 
pomáhají vysvětlit základní principy a společně pracovat na 
řešení problému. Musí umět hledat návaznosti v jednotlivých 
právních předpisech, aplikovat je v praxi a správně používat 
právní termíny. 

Mgr. Karla Končeková Kvardová 
garant předmětu Sociální politika 
 

Sociální pracovník má získávat základní informace o právních aspektech problému klienta, lépe rozpoznat podstatu 
problému, musí umět vypracovat písemná podání s právní tematikou, provádět sociální šetření, řešit sociálně právní 
problémy, poskytovat sociálně právní poradenství. A proto musí být seznámen s občanskoprávní problematikou 
a rodinným právem, které vyučujeme na Vyšší odborné škole sociální. 

Mgr. Ingrid Blašková 
garant předmětu Právo 

 

Právo a sociální práce 

Vítězky soutěže nad řešenými příklady 

v plném nasazení 

Soustředění v průběhu soutěže 
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Stalo se… 

 

Lidé na Ukrajině nám nejsou lhostejní, proto i my na 
VOŠ sociální jsme se v únoru připojili ke sbírce 
Dobrovolnického centra Havířov. Koordinátorka a PR 
pracovnice Dobrovolnického centra Havířov Jana 
Žoričová nás pro tuto akci získala svými argumenty 
a níže uvedenými důvody:  

„Mnoho lidí se nás ptalo, proč pomáháme právě Mukačevu, 
důvody jsou následující. S ukrajinským městem Mukačevo 
dlouhodobě spolupracujeme a pomáháme zdejšímu 
obyvatelstvu, především pak dětem z 15. základní školy, 
která byla kdysi městským sirotčincem. Pan Karel 
Folwarczny, který je hlavním koordinátorem této 
humanitární pomoci, je v pravidelném kontaktu s ředitelem 
mukačevské školy panem Jurijem Holiszem, a tak rychle 
dokážeme reagovat na aktuální potřeby. 

O pomoc nás požádali přímo představitelé města 
Mukačevo s tím, že tam přibývá občanů, kteří nemají 
peníze na pokrytí základních životních potřeb. Podniky 
propouštějí zaměstnance nebo jim zadržují výplaty. 
V důsledku konfliktu se na Ukrajině vše zdražilo, potraviny 
až dvojnásobně. Míra inflace je veliká. Krize se stále 
prohlubuje a životní úroveň lidí klesá. 

Obyvatelstvu schází mnoho věcí, bohužel válečný stav na 
východě země se velice silně dotýká i západních měst. 
Mnozí lidé v posledních měsících nedostali výplatu, město 
nemá na zaplacení např. obědů pro děti z 1. stupně místní 
školy. Veškeré finanční prostředky putují do Kyjeva. 
Uvědomujeme si, že situace je den ode dne horší a pokud 
můžeme pomoc, uděláme to! Potraviny jsou v současné 
době asi to nejdůležitější – rozhodli jsme se uspořádat 
potravinovou sbírku, kdy lidé mohli nosit např. mouku, 
těstoviny, cukr, rýži, čočku, fazole, konzervy různého druhu, 
sušené mléko aj. Důležité bylo, aby vše bylo s minimální 
trvanlivostí 3 měsíce.  

 Pro tuto potravinovou sbírku se spojila tři dobrovolnická centra ADRY - Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Oslovili 
jsme Magistráty měst, nemocnice, školy, mnoho společností v téměř celém Moravskoslezském kraji. Občané mohli 
nosit potraviny také do Charitativních obchůdků ADRA ve Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Frýdlantu nad 
Ostravicí. Sbírka probíhala od 2. února do 18. února, lidé donášeli nejrůznější trvanlivé potraviny, především 
těstoviny, rýži, luštěniny a dětské krupice. Mohu potvrdit, že jsme se setkali vždy s velice vstřícným přístupem. 

V polovině února začaly probíhat první svozy potravinových sbírek z jednotlivých společností, Magistrátů, nemocnic, 
škol a Charitativních obchůdků do centrálního skladu v Havířově a ve Frýdku-Místku.  

Nyní se vše balí do velkých krabic od banánů tak, aby každá rodina dostala přibližně stejné množství potravin 
z každého druhu, a ukládá se na palety. Čekáme na vyřízení veškerých formalit a povolení. Předpokládaný odjezd 
nákladního auta do Mukačeva je v polovině března. Ve spolupráci s dobrovolníky v Mukačevu se budou potraviny 
ihned předávat místnímu obyvatelstvu.“  

Celkem se nasbíralo 17 tun potravin 

Velmi děkujeme i Vaší škole, že se zapojila do této sbírky, velice si vážíme této pomoci a podpory! 
DĚKUJEME! 

Ing. Jana Žoričová 
Dobrovolnické centrum Havířov 
koordinátorka a PR pracovník 

 

Mukačevo jinak 

Pracovníci Dobrovolnického centra Havířov 

při sbírce potravin 

Potravinová sbírka pro Mukačevo 
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Napsali o nás… 
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Napsali o nás… 
 

SPOLEČNĚ – JEKHETANE 

Vážení čtenáři,  

ráda bych se s Vámi podělila o své postřehy 
a myšlenky k velmi aktuálnímu tématu dnešní doby – 
předlužení. Na začátek mi dovolte, abych se 
představila. Jmenuji se Lucie Florová a mám to 
štěstí, že vykonávám povolání, které mě naplňuje 
a uspokojuje. Je to mé poslání. Vystudovala jsem 
sociální práci na Vyšší odborné škole sociální 
v Ostravě - ta je mou školou života, dala mi 
vynikající základy pro výkon profese, posílila ve mně 
potřebu pomáhat lidem,  zformovala mne správným 
směrem. V současnosti pracuji v Občanské poradně 
SPOLEČNĚ - JEKHETANE v Ostravě na pozici 
sociálního pracovníka a vedoucí. Při výkonu své 
práce se setkávám s různými problémy lidí, kteří se 
na poradnu obracejí. Často jsou to problémy velmi 
komplikované, nepříjemné, ztěžující život, a to ve 
všech jeho oblastech. Tím největším problémem, jak 
dokládá i statistika poradny, jsou však dluhy, 
zadlužení až předlužení obyvatel Ostravy a okolí 
a potažmo celé naší země. S fenoménem předlužení 
jsou pak spojeny i další návazné problémy jako 
rodinné a partnerské neshody, nejistota zaměstnání, 
psychické obtíže, sociálně patologické jevy. 
Předlužení lidé jsou často na pokraji svých fyzických 
a psychických sil. Proč však vše toto popisuji? Ctím 
etický kodex sociálních pracovníků ČR, ale také 
i z pohledu obyčejného člověka považuji za naprosto 
neetické postoje různých „oddlužovacích“ 
společností, které se snaží vydělat na lidech, kteří 
mají sami velmi hluboko do kapsy. Tyto společnosti 
se snaží vytvářet iluzi, že pomáhají, avšak opak je 
často pravdou. Není tak ničím výjimečným, že lidé se 
špatnou zkušeností s různými filuty převlečenými do 
kabátů seriózních dluhových poradců, končí s hlavou 
v dlaních u nás v poradně. Chápu, že se každý musí 
nějak živit, avšak příčí se mi, aby se vydělávalo 
v řádech tisíců až desetitisíců na lidech, kteří se topí 
v dluzích a pak se chytnou za pomyslné stéblo trávy 
těchto „kšeftařů s problémy druhých“.  

 

Jak je však bohužel nepsaným pravidlem, silnější 
vyhrává, a proto mohou tyto solventní, komerční a na 
zisk se třesoucí společnosti inzerovat a lákat zoufalé  
lidi na svůj oddlužovací byznys. Bohužel neziskový 
sektor, kde pracuji i já, si tento přepych dovolit 
nemůže a i kdybychom chtěli pomoci sebevětšímu 
počtu zadlužených lidí, často nás tito přehlédnou, 
díky navenek seriózně se tvářícím insolvenčním 
poradcům, kteří často více uškodí, než pomůžou, 
a ještě se nestydí si říci o tučný poplatek za služby. 
Ptám se, kdo jsou tito poradci, jaké mají morální 
hodnoty? 

Sečteno a podtrženo, neplaťte za něco, za co 
nemusíte! Služby odborného sociálního 
poradenství v nestátní neziskové organizaci 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE jsou zcela zdarma. Již 
od roku 2005 jsme členem Asociace občanských 
poraden a poskytujeme vysoce kvalitní a komplexní 
dluhové poradenství, a to díky projektu „Finanční 
gramotností proti dluhové pasti“. Tento projekt je 
podpořen Československou obchodní bankou, a. s., 
Poštovní spořitelnou, a. s. a Magistrátem hlavního 
města Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo 
spravedlnosti ČR. Naše dluhové poradenství je zcela 
nezávislé na bankovních produktech a obchodní 
strategii výše zmíněných bank. Občanská poradna 
přísně dbá na nestranný a nezávislý přístup 
i v případech, kdy se naši klienti mohou dostat do 
střetu s partnerskými bankami. 

Pokud máte ve svém okolí člověka, který by 
potřeboval pomoci odborně a bezplatně, neváhejte 
jej odkázat na naší občanskou poradnu.  

Kontakty: 602 248 693 nebo 778 059 313. 

Přeji Vám vše dobré.  

Lucie Florová 
vedoucí OP – SPOLEČNĚ - JEKHETANE 

 

Vybavení poradny Poradce s klientem 
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Kaleidoskop sociální práce 

aneb 

Poznáváme se navzájem 

Renarkon o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Renarkon byla založena 14. května 1997 zastupitelstvem statutárního města 
Ostrava. První zařízení, které pod hlavičkou Renarkonu k tomuto datu zahájilo provoz, bylo kontaktní centrum 
v Ostravě. 1. října zahájila svou činnost terapeutická komunita na Čeladné. Repertoár služeb se postupně 
rozšiřoval až k dnešní podobě, která představuje ucelené spektrum odborných služeb zaměřených na primární, 
sekundární i terciární prevenci závislostí na nealkoholových návykových látkách. 

Společnost aktuálně provozuje 8 registrovaných sociálních služeb a centrum primární prevence, jehož činnost 
spadá do resortu školství. V podstatě je možné říci, že Renarkon je schopen nabídnout pomoc lidem v jakékoli fázi 
užívání návykových látek. Na počátku stojí strukturované, dlouhodobé preventivní programy zaměřené na prevenci 
rizikového chování, tedy nikoli pouze užívání návykových látek. Primární prevence prošla v posledních letech 
poměrně zásadní transformací, nejprve to byly hromadné jednorázové akce, jejichž cílem bylo účastníky odradit od 
rizikového chování pomocí odstrašujících příkladů až k aktuální podobě komplexního přístupu k rizikovým formám 
chování, jejichž prevence je postavena na kvalitních mezilidských vztazích a vyvážených informacích, jež jsou 
poskytovány přiměřeně věku a prostředí. Moderní prevence pracuje s mladými lidmi od první třídy základní školy 
a provází je až do ukončení střední školy. Pracuje převážně s postoji účastníků, není poučující ani moralizující. 
Kromě preventivních programů nabízí centrum primární prevence ještě program včasné intervence pro třídní 
kolektivy, v nichž se vyskytly problémy s rizikovým chováním a pro indikované skupiny mladých lidí s drogovým 
problémem. 

 Sekundární prevenci reprezentuje v organizaci terapeutická 
komunita, která poskytuje dlouhodobý terapeutický program 
pro uživatele, kteří se rozhodli abstinovat od návykových 
látek. Program v komunitě se opírá zejména o skupinovou 
psychoterapii, individuální poradenství a pracovní terapii, 
přičemž jeho obvyklá délka činí 9 – 12  měsíců. 

Nejvíce služeb nabízí Renarkon v oblasti terciární prevence. 
Jedná se o služby určené aktivním uživatelům drog. Terénní 
programy (Ostrava, Frýdek-Místek, Novojičínsko) a kontaktní 
centra (Ostrava, Frýdek-Místek). Cíle těchto programů 
vycházejí z principů minimalizace rizik spojených s užíváním 
drog, ochrany veřejného zdraví a potřeb cílové populace. 
Poslední službou terciární prevence je doléčovací centrum, 
jehož cílem je podpora abstinujících uživatelů drog při 
návratu do života bez drog. 

Mimo služeb sociální prevence provozuje společnost ještě 
drogovou poradnu, což je registrovaná služba odborného 
sociálního poradenství. Poradna poskytuje služby uživatelům 
drog, jejich blízkým a všem v obtížné životní situaci, která 
souvisí s užíváním návykových látek. 

Další informace o organizaci a programech jsou k dispozici 
na adrese: www.renarkon.cz . 

 

 

Sídlo Renarkonu 

Sídlo Renarkonu 

http://www.renarkon.cz/
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Příspěvková organizace byla zřízena usnesením 
Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 329/11 ze 
dne 27. 4. 2004 s účinností ke dni 1. 7. 2004. 

Zajišťuje komplexní sociální služby v oblasti bio-psycho-
sociálních potřeb občanů se zaměřením na služby 
sociální péče a služby sociální prevence, včetně 
zajištění provozu v  Domě s  pečovatelskou službou 
ASTRA na ulici I. Sekaniny č. 1812/16 v Ostravě-
Porubě, v  Domě s  pečovatelskou službou na ulici 
Průběžná č. 6222/122 (objekt správní budovy včetně 
jeho příslušenství) v Ostravě-Porubě, v  Domově pro 
matky s  dětmi na ulici Dělnická č. 386/30 v Ostravě-
Porubě, v  Azylovém zařízení na ulici Vřesinská 
č. 2230/5 v Ostravě-Porubě. U níže vyjmenovaných 
registrovaných sociálních služeb zajišťuje činnosti ve 
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, v platném znění, včetně poskytování 
vybraných fakultativních činností. 

Dům s pečovatelskou službou ASTRA na ulici 
I. Sekaniny č. 1812/16 v Ostravě-Porubě, Dům 
s pečovatelskou službou na ulici Průběžná 
č. 6222/122 v Ostravě-Porubě 

Účelem domů s pečovatelskou službou (DPS) je 
nabídnout přiměřené bydlení a poskytnout úkony 
pečovatelské služby občanům, kteří potřebují pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a 
domácnost a kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 
starobního důchodu. Předností bydlení v DPS je 
poskytovaná pomoc, která seniorům umožňuje žít 
navyklým způsobem života v přirozeném sociálním 
prostředí.  

K volnočasovému využití obyvatel DPS ASTRA slouží 
kavárna, která je určena k příjemnému posezení 
obyvatel a široké veřejnosti, knihovna, která nabízí 
k vypůjčení 4500 knižních svazků, společenská 
místnost, zimní zahrada, ve které se uskutečňují 
společenské a kulturní akce, klubovna, tělocvična, která 
je využívána k pravidelnému cvičení obyvateli DPS 
ASTRA a uživateli Centra denních služeb. 

K volnočasovému využití obyvatel DPS Průběžná slouží 
multifunkční místnost, tělocvična, své služby nabízí 
kadeřnictví, manikúra, masáže. 

Centrum denních služeb 

Posláním Centra denních služeb je umožnit dospělým 
osobám se zdravotním postižením, chronickým 
onemocněním a seniorům hodnotně prožít den 
s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém 
prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Naší 
snahou je individuálně podporovat a rozvíjet 
soběstačnost těchto osob tak, aby mohly žít co nejdéle 
ve svém domácím prostředí. 
 

 

 

Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., se sídlem na ulici I. Sekaniny 
č. 1812/16, 708 00 Ostrava-Poruba 

 Domov pro matky s dětmi na ulici Dělnická 
č. 386 v Ostravě-Porubě 

Posláním azylového Domova pro matky s dětmi je 
pomoc matkám s dětmi, případně těhotným ženám, při 
řešení jejich nepříznivé životní situace, a to ubytováním 
na nezbytně nutnou dobu a poradenstvím vedoucím 
k sociálnímu začlenění zpět do společnosti. 

Cílovou skupinou jsou zletilé matky, případně ženy 
(např. opatrovnice, pěstounky apod.) s dětmi do 15 let 
věku a gravidní ženy z Ostravy a okolních regionů. 
Hranice dosažených 15 let věku dítěte je stanovena pro 
věk nejstaršího z dětí. Jedná se o osoby bez přístřeší, 
oběti všech forem domácího násilí a osoby, které nejsou 
vlastními silami schopny zvládnout svou nepříznivou 
životní situaci. 

Cílem poskytované služby je posílení aktivity uživatelek 
a pomoc, aby tyto ženy byly schopny řešit samostatně 
své problémy tak, aby se jejich závislost na 
poskytovaných službách minimalizovala nebo se staly 
zcela nezávislými. 

Služba sociální prevence nabízí podporu při nalezení 
vhodného samostatného bydlení, pokud možno jiného 
než azylového typu; pomoc a podporu při nalezení 
vhodného zaměstnání, rekvalifikace a uplatnění na trhu 
práce; pomoc při osvojování si zásad vedení 
domácnosti, finančního hospodaření, péči o děti; 
podporu uživatelkám při vytváření či posílení 
vzájemných vazeb a vztahů mezi matkou a dítětem 
posílení a podporu přirozených vazeb s rodinou či 
přáteli.  

Azylové zařízení na ulici Vřesinská č. 2230/5 
v Ostravě-Porubě 

Posláním Azylového zařízení je pomoc mužům 
i ženám, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé 
životní situaci, a to poskytnutím ubytování a sociálního 
poradenství vedoucího k sociálnímu začlenění. 

Cílovou skupinou jsou plnoleté osoby v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, s trvalým 
pobytem v Ostravě-Porubě, při volné kapacitě i další 
osoby z jiných regionů. 

Cílem služby je zmírnit dopad nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení, zabránit zdravotním 
a sociálním rizikům, které souvisí se způsobem života na 
ulici, motivovat uživatele k řešení své situace 
a napomáhat k integraci do společnosti. 

Služba sociální prevence nabízí ubytování zpravidla na 
dobu jednoho roku; vytvoření podmínek pro 
samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy; 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí; základní sociální 
poradenství; sociálně aktivizační a vzdělávací programy.  

Zpracovala: Mgr. Vladislava Ševčíková 
vedoucí Střediska sociálních služeb 
zástupce ředitelky ve věcech sociálních služeb 
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POZVÁNKA na Jarní školu 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na pětidenní akci s názvem Jarní škola, která se uskuteční 20. – 24. 
dubna 2015 v Táboře. Tato akce je určena pro sociální pracovníky pracující zejména v oblasti tzv. péče, a to napříč 
resorty. Akce umožní účastníkům aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční materiály k výkonu 
sociální práce v různých oblastech (viz pozvánka). 
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POZVÁNKA na konferenci Podpora pečujících osob 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

a NRZP Moravskoslezského kraje si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem „Podpora pečujících osob“, 

která se uskuteční 3. června 2015 od 11:00 hod v sále krajského zastupitelstva Krajského úřadu MSK, 

28. října  117, 702 18  Ostrava. Účelem konference je upozornit na současné problémy pečujících osob a navrhnout 

nové strategie řešení. Účast a záštitu přislíbila řada významných osobností, mj. předseda NRZP Mgr. Václav Krása. 

Vstup na konferenci je zdarma. V PŘÍPADÉ ZÁJMU se prosím hlaste na: ostrava@nrzp.cz, tel. 736 234 871. 

 

mailto:ostrava@nrzp.cz
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Sbírka víček pro Aničku vyvrcholí 20. dubna 2015.  
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Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě? 

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.  

Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho 
délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové 
i kombinované formě. Přijetí ke studiu je podmíněno 
doloženým zájmem o studovaný obor. Vzdělání se 
poskytuje za úplatu ve výši tři tisíce Kč za rok. 
Absolvent obdrží diplom a Europass a je mu udělen 
titul diplomovaný specialista v oboru sociální práce 
a sociální pedagogika.  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.  

Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních 
uzlů, sídlí v moderně vybavené budově.  Často se 
v ní při různých příležitostech setkávají odborníci 
z oblasti sociální práce. Studium usnadňují studijní 
opory pro jednotlivé předměty a nově také  
e-learningové kurzy.  

Organizace vzdělávání, metody a formy výuky se 
blíží studiu na vysoké škole. 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. 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 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. Získávají řadu osobnostních předpokladů 
nezbytných pro sociální práci. Uplatnit se 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 
poté, co si doplní vzdělání studiem pedagogiky v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi 
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 Asociace vyšších 
odborných škol a Asociace vzdělavatelů v sociální 
práci. Nově pak členem Asociace konceptu 
Snoezelen České republiky. Členství v asociacích 
přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.  

 

 



 Sociální práce začíná u nás!   
 

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava  
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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). 
 

 

Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin 
a zajímáte se o sociální práci, neváhejte a přijďte k nám 

studovat, protože sociální práce začíná u nás! 

 

Naši školu si můžete prohlédnout 
po individuální domluvě.  

Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích 
zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti 
sociální práce, získáváte body navíc.  

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Více na www.voss-ova.cz 
 

Krásné svátky jara všem přeje 

VOŠS Ostrava 

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