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střípky z caritas

Je na vozíku, a přesto dobrovolničí 
v chráněném bydlení 
hana dokončila školu se sociálním zaměřením, nemůže však sehnat práci. a bez práce nezíská praxi 
v oboru. rozhodla se proto pomáhat jako dobrovolnice v chráněném bydlení s osobami se zdravotním 
postižením. i proto, že je sama na vozíku: „člověk se zdravotním postižením je vděčný za každou společ‑
nost a aktivitu. vím, o čem mluvím.“ dobrovolničení hana doporučuje i ostatním, kteří chtějí být užiteční. 

Proč jste se rozhodla pro dobrovol-
nou činnost?
Činnosti se zdejšími klienty se mi líbily již 
v průběhu středoškolské praxe. Poznala 
jsem, že mě naplňují. Na konci praxe jsem 
se dozvěděla od pracovníků a z míst-
ního zpravodaje, že hledají dobrovolníky. 
A stejně jako klienti chráněného bydlení, 
kterým se teď věnuji, potřebuji náplň i já. 
Nechci se nudit nebo nečinně čekat doma 
na nějakou příležitost. Chci být užitečná. 
Tak využívám svého volného času ke spo-
lečným aktivitám. Navíc potřebuji kon-
takt s lidmi. A kromě toho vím, o co jde, 
sama jsem nevýhody z neaktivity zažila 
na vlastní kůži.

Co přesně v chráněném bydlení 
děláte?
Pracuji s různými klienty. Podle toho, 
co chtějí dělat, hrajeme hry, slovní fot-
bal, karty, trávíme čas při pohodovém 
rozhovoru na zahradě nebo v obýva-
cím pokoji, ale někdy také, když vaří. 

Co znamená tato činnost pro Vás?
Jsem tu mezi lidmi a mám pocit seberea-
lizace. Získám praxi, dobrý pocit ze spo-
lečných aktivit, dobrou náladu a možnost 
prezentovat, co umím. Všichni si mě váží.

Kdo Vám pomáhá při realizaci va-
šeho snu?
Při svých cestách mě veze otec autem 
z domova do chráněného bydlení 
a zpět. Na další místa dojíždět nemohu. 
Cesta do vzdálenějších míst není dob-
rovolnickou organizací hrazena. 

Existuje nějaká další překážka?
Je to již zmíněna mobilita. A někdy 
zlobí výtah doma a někdy i zde 
v chráněném bydlení.

Co se Vám na pobytu v chráněném 
bydlení líbí nejvíce?
Jsme při každé činnosti uvolněni, 
smějeme se a vtipkujeme. Život be-
reme takový, jaký je.

Máte pro sebe nějaké přání do 
budoucnosti?
Vysokoškolské studium Speciálně 
pedagogické andragogiky pro práci 
s dospělými s různými druhy posti-
žení či znevýhodnění. 

Co byste vzkázala zájemcům o dob-
rovolnickou činnost?
Chtěla bych vzkázat všem lidem, kteří 
by byli rádi užiteční a nevědí, co s vol-
ným časem, aby to zkusili s osobami, 
které nás nejvíce potřebují. 

Také doporučuji pozitivní po-
hled na svět, protože nás udržuje ve 
zdraví. Až když ho postrádáme, uvě-
domujeme si jeho význam. Já osobně 
spatřuji smysl života ve vzájemné 
podpoře. Skutečně mě to naplňuje.

Elvira Hanslik  
(2. roč. DS, Charitativní a sociální práce)

při životě nás drží všední radosti
sedím na malém dvorku domu na samém okraji šuto orizari s šálkem silné makedonské kávy, ze kterého mi stařičká paní brzy bude věštit budoucnost. už 
netrpělivě čeká, kdy kávu dopiji. Jsem obklopena celou osmičlennou rodinou. nejmladší pětiletá Johanka mi sedí na klíně a ostatní se smějí tomu, jak ještě 
stále neumím pořádně zatřást šálkem kávy tak, aby kávová sedlina správně ulpěla na podšálku a bylo z čeho věštit. o několik minut později se dozvídám, 
že si brzy najdu muže a budu mít velkou rodinu. pro místní jsem zkrátka ve svých jednadvaceti letech –  bez muže a dětí –  tak trochu unikát.

Šuto Orizari, zkráceně Šutka, je jed-
nou z desíti městských částí Sko-
pje, hlavního města Makedonie. Vět-
šina obyvatel této čtvrti jsou Romové, 
ale žije zde také menšina Albánců 
a Turků. Jedná se o nejchudší část 
města, s mnoha sociálními problémy, 
a proto zde trávím svou zahraniční 
praxi v rámci studia Sociální a hu-
manitární práce. Ačkoliv Makedonie 
není od České republiky tolik vzdá-
lená a jde o zemi v Evropě, sociální si-
tuace v Makedonii se v mnohém od té 
české velmi liší. Šuto Orizari, kterému 
se přezdívá “hlavní město Romů”, čelí 
vysoké nezaměstnanosti, jež posti-
huje až 70 %. Dále zde obyvatelé zá-
pasí s nízkým vzděláním, dětskou 
chudobou, problémy s drogovou zá-
vislostí, a to i mezi dětmi. Špatný je 
i přístup ke zdravotní péči a pitné 
vodě. Spolu s nepříliš efektivní vlá-
dou a nedostatečným systémem so-
ciálního zabezpečení vytváří tyto 
ukazatele téměř nepropustnou past 
chudoby.

S prací by vše bylo jednodušší
Život v Šuto Orizari zkrátka není 
lehký, což mi potvrzuje každý z míst-
ních, se kterými se, přes své pouze 

základní znalosti makedonštiny 
a téměř nulové znalosti romštiny, 
snažím bavit. Stejné je to i s rodinou 
Magdalény, u které občas trávím od-
poledne nad kávou. Magdaléna spolu 
se čtyřmi dalšími sourozenci, rodiči 
a babičkou, bydlí v malém domku po-
staveném ze dřeva a hlíny nedaleko 
organizace Nadež, ve které pracuji. 
Když se ptám, co rodinu nejvíce trápí, 
otec Magdalény odpovídá, že neza-
městnanost: „Nikdo z nás nechodí 
do práce a z peněz od státu se nedá 
vyžít. Kdybych si našel práci, vše by 
bylo jednodušší.” 

Rodina Magdalény má od státu 
nárok na měsíční příspěvek ve výši 
5 791 makedonských denárů, v pře-
počtu asi 2 432 Kč. Tento obnos stěží 
stačí na pokrytí těch nejnutnějších 
výdajů, jako je jídlo a voda. 

Vlastní bydlení –   sen každého 
z nás? Podobný měl i pan R., který 
žil v domově a pak v chráněném 
bydlení. Jak se cítí ve svém?

Jakub Němec je zkušený humani-
tární pracovník. Studenty provádí 
Zátěžovým výcvikem. V rozhovoru 
vzpomíná na Nigérii i odpovídá na 
to, proč pomáhat v zahraničí.

rozhovor s dobrovolnicí

romům v makedonském šuto orizari pomáhají humanitární organizace.
Foto: Archiv školy

čeho si na caritas –  
vošs olomouc 
neJvíce ceníte?
Marta (3. ročník): Většiny před-
nášejících, kteří nám studentům 
dokáží dobře předat mnohé do 
života –  jak učiva, tak osobních zku-
šeností. Dále možností praxe a růz-
ných školních aktivit. Také si cením 
možnosti využití školního spiri tuála 
a mší svatých. 

Adéla (1. ročník): Na CARITAS si 
velice cením rodinného přístupu 
a co jsem slyšela od dřívějších ab-
solventů, také uplatnitelnosti na 
pracovním trhu. Další věcí, kterou 
oceňuji, je přístup vyučujících.

na Jaký zážitek 
ze školy nikdy 
nezapomenete? 
Barbora (2. ročník): Asi nikdy ne-
zapomenu na obě studijní soustře-
dění. Na ně kte ré přednášky, které 
byly velmi zajímavé a studijní sou-
středění mi zpestřily. A nebyly to 
jen přednášky, ale celkově i kolek-
tiv studijního soustředění.

Eva Ohnisková  
(3. roč., Charitativní a sociální práce)

anketa

   strana 2

   strana 3

Drahé čtenářky, drazí čtenáři,

CARITAS –  Vyšší odborná škola soci-
ální Olomouc chce kromě vzdělávání 
v oborech sociální a humanitární 
práce vytvářet také nabídku pro ve-
řejnost –  širokou škálou aktivit, od 
osvětových akcí až po odborné kon-
ference. Zároveň bychom všem zá-
jemcům chtěli zprostředkovat naše 
poznatky, zkušenosti, zážitky. 

Rozhodli jsme se proto se student-
kami –  dobrovolnicemi pro vás při-
pravit „Střípky z CARITAS“. Chceme 
vám dát možnost podívat se na so-
ciální práci a studium v naší škole 
očima studentů. Jinak, netradičně, 
lidsky. 

Témata i jejich zpracování výchá-
zejí ze zkušeností lidí, kteří jsou 
pro sociální a humanitární práci 
nadšení. A tak pevně věříme, že kus 
svého zájmu přenesou i na vás. 

Přejeme příjemné čtení.

Martin Bednář,  
ředitel CARITAS –  VOŠs Olomouc

úvodník
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reportáž z makedonského hlavního města romů
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FeJeton ze života ve vlastním bydlení

o setkání s alzheimerem o lidech bez domova

Jak se mi letos změnil život
trvalo to tři roky. pak jsem mohl odejít. najednou jsem ale pryč nechtěl. nejradši bych byl utekl. a teď? 
už čtyři týdny ve svém a téměř stále sám.
Kolik je? 4. ranní? Těším se na první 
kávu a cigaretu. Kde to teď jsem? 
V novém. Nedávno jsem byl ještě 
v domově, stále dokola křik, pláč 

a vzájemné obviňování spolubydlí-
cích. Lezlo mi to na nervy. Pak chrá-
něné bydlení v pěkném čtyřpokojáku 
s dalšími čtyřmi kluky, kde jsem měl 

svůj první vlastní pokoj. Návrat k dáv-
nému životu, v malé skupině. Pra-
covníci tomu říkají komunita. A čin-
nosti jakoby doma. Nácviky, říkali, 

jsou k tomu, abychom zvládli domác-
nost a byli co nejméně závislí na soci-
ální službě. Naučil jsem se tam starat 
se o domácnost, vařit, uklízet, naku-
povat, hospodařit s penězi, a dokonce 
ustoupit, v zájmu komunity. Někdy 
jsme společně někam vyrazili. Ale 
Adam –  jeho křik se rozléhal až k nám 
nahoru, nebyl k zastavení. A Vencovy 
pomluvy jsem měl po krk. Potřeboval 
jsem klid, pryč, do vlastního bydlení. 

Všechno je tady na mě
Kluci z čtyřpokojáku někdy sice neu-
klízeli, ale teď mi chybí. Kdyby aspoň 
bydlení s nějakou ženskou. Spolu-
bydlící Jirka tu skoro není, je věčně 
v lese. A co teď? Všechno je tady na 
mě. Navíc toho moc nenamluví. Ještě, 
že mám svoji televizi. Chodí do lesa 
a uklízet do chráněného bydlení. 
Tady uklízet nechce. Nebaví mě dělat 
stále všechno za něj. Mám své práce 
dost. Vařím, chodím nakupovat, do 
práce do domova. To prádlo v obý-
váku… asi suché. 

Hm, za chvíli si uvařím svoji první 
kávu.

Tam visí má první vlastní malba, 
prý pěkná. Tady, na nástěnce nade 
mnou zase fotka z oslavy v práci. 
Práce v domově se mi líbí. Včera bylo 
zase fajn. Ředitelka iniciovala pří-
pravy mé oslavy narozenin v jídelně. 
Dárek. Ostatní. Mají mě rádi. Hezky 
se spolu bavíme. A můj věk, že prý na 
to nevypadám. Práci mám v pondělí, 
středu, v pátek. Těším se na pondělí.

Jako exot
Ten klid v tomto bytě mi leze na 
nervy. A jako bych byl nějaký exot. 
Do okna se mi dívají. První týden si 
stěžovala sousedka, že cítí v domě 
kouř. Další mě přišla poučit, jak uklí-
zet a do kterých popelnic vyhazovat 
odpad. Realitu běžného života jsem si 
takto nepředstavoval. 

Ne, nevzdávám to. Ano, tenkrát, 
v domově a v chráněném bydlení, to 
muselo být po mém. A tady musím 
ustupovat já. Pravidla v domě jsou již 
pevně daná. Snad si zvyknu na tento 
život, když si chci žít konečně po svém. 

Elvira Hanslik  
(2. roč. DS, Charitativní a sociální práce)

Já a moJe předsudky
i lékař může skončit na ulici. soudila jsem lidi bez domova 
na základě svých, často neuvědomělých, předsudků. až 
do chvíle, než jsem absolvovala praxi ve středisku pro lidi 
bez domova samaritán charity olomouc.

Ve svém životě jsem se setkala s růz-
nými názory na lidi bez domova, 
ale vědomě jsem je nevnímala, až 
do momentu, kdy jsem mezi těmito 
lidmi byla v rámci své praxe. Mohla 
jsem více poznat jejich život a také 
jsem měla možnost zjistit, jak se re-
alita liší od mých představ. A že to 
bylo velké prozření! 

Když se řekne člověk bez do-
mova, spousta lidí si vybaví osobu, 
která nemá bydlení a svůj volný čas 
tráví popíjením alkoholu na ulici. 
Osobu, která nemá chuť k práci 
a celé dny se pouze poflakuje. Ně-
kteří lidé si je také spojí s krimina-
litou a pouličními rvačkami. Mnoho 
z nás už ovšem nenapadne přemýš-
let nad tím, jak se tito lidé na ulici 
dostali. Zda to byla opravdu jejich 
neochota být vzorným občanem, či 
se nějakou nešťastnou shodou udá-
lostí dostali na ulici, aniž by chtěli. 

Během své praxe jsem se setkala 
s oběma případy. Někteří z nich 
pravidelně navštěvují denní cent-
rum a snaží se o nápravu, chtějí dát 
svůj život opět do pořádku. Pravi-
delně dochází do centra, na úřad 
práce, aktivně si hledají zaměst-
nání –  i když to pro lidi bez domova 
není zrovna lehké. Spousta zaměst-
navatelů jim nechce poskytnout 
práci právě z důvodu jejich před-
sudků o této skupině lidí. Mnozí 
lidé bez domova mají snahu a jsou 
vděční za jakoukoliv pomoc. 

Na ulici jsou ovšem i lidé, kteří se 
zde ocitli díky svým činům a přístupu 
k životu. Nemají snahu stýkat se s ro-
dinou, nechtějí si nechat dopomoci, 
bývají často až agresivní. 

Příběh jednoho lékaře
Ač by se zdálo, že jsem právě lidi bez 
domova rozdělila na dvě skupiny, 
není tomu úplně tak. To zásadní mají 
společné, nemají bydlení a často 
také zaměstnání. Přesto jsem se na-
učila, že nemůžeme lidi bez domova 
posuzovat obecně, každý člověk je 
totiž jedinečná bytost. Setkala jsem 
se s tolika případy, kdy se na ulici 
ocitli lidé, kteří měli rodiny, dobré 
zaměstnání a vzdělání, přátele atd. 
Nikdy dříve by mě nenapadlo, že se 
na ulici mohou dostat vysokoškol-
ští absolventi. Člověk by si řekl, jak 
se ze šikovného nadějného doktora 
může stát bezdomovec. Jednoduše, 
jednoho takového znám. Zamilo-
val se, vzal si svou vysněnou ženu, 
posléze si vzal hypotéku a všelijaké 
možné půjčky v naději na spokojený 
lepší život. Najednou ho jeho milo-
vaná žena připravila o veškerý ma-
jetek a žádá o rozvod. Muž se ocitá 
v depresích, podléhá alkoholu, pře-
stává platit splátky, přijde o maje-
tek, o práci, o přátele a ocitá se na 
ulici. 

Zdání někdy klame. To, co se nám 
na první pohled jeví jako jasné, může 
být nakonec úplně jinak –  ale zjistíme 
to až ve chvíli, kdy se začneme ptát na 
důvody a posloucháme. Na praxi jsem 
přicházela s obavami, aby mi tito lidé 
neublížili, abych se nenakazila něja-
kou nemocí. V průběhu praxe jsem 
se kolikrát až styděla za své dřívější 
předsudky. 

Eva Ohnisková  
(3. roč., Charitativní a sociální práce)

i lidé 
s alzheimerovou 
nemocí Jsou 
stále lidé
studenti caritas –  vošs olomouc vykonávají v rámci studia 
praxi v různých sociálních zařízeních, přičemž mají možnost 
výběru. i  já jsem měla představu, kde chci praxi vykonávat, 
bohužel, v daném zařízení již nebylo volné místo. a tak přišlo 
nečekané setkání  –  nastoupila jsem na praxi do domova se 
speciálním režimem, tj. s uživateli s alzheimerovou chorobou. 

Během praxe jsem hlavně vytvářela 
program volnočasových aktivit a sou-
časně se seznamovala s problematikou 
této choroby. Můžete si nastudovat ně-
jaké informace z knížek nebo z inter-
netu, ale nic z toho vás nepřipraví na 
skutečné setkání s Alzheimerovou ne-
mocí. Musíte zvládnout situaci, kdy kli-
ent začne křičet, nečekaně se svlékat, 
nekontrolovaně se chová u jídla. Zpívá 
si celý den jednu písničku, a stále vám 
opakuje, že „já jsem tu na návštěvě, já 
dopiju ten čaj a půjdu domů“. 

Za těchto okolností si velmi ceníte 
pochvaly od vašich klientů. A nemám 
na mysli jen slovní ocenění. O paní, 
která byla trvale upoutaná na lůžko, 
jsem si v první den myslela, že vůbec 
nic nevnímá a nekomunikuje. Pak jsem 
si všimla fotografií, které měla u lůžka 
a malého polštářku, který si stále tiskla 
k tváři –  začala jsem o tom mluvit. Ta 
změna v jejím obličeji, rozzářené oči 
a milý babičkovský úsměv je jen jedním 
z krásných a dojemných okamžiků, které 
mi zůstali jako vzpomínka na praxi.

Lidé s Alzheimerovou chorobou jsou 
stále lidé, kteří díky své nemoci neví, že 

způsobují svému okolí problémy. Je po-
třeba jim zachovávat lidskou důstoj-
nost a citlivě reagovat na jejich potřeby. 
Možná budete překvapeni, jak i oni do-
kážou obohatit váš život, stejně jako 
jsem byla překvapena já. 

Alžběta Pavlásková  
(2. roč. DS, Charitativní a sociální práce) 

pan r. ve svém bytě, u nástěnky.
Foto: Elvira Hanslik

Alzheimerova choroba poško-
zuje mozek a mentální funkce. 
Postižení pacienti mají v začát-
cích poruchy krátkodobé paměti, 
problémy s rozhodováním a pro-
váděním jednoduchých úkonů. 
V pokročilém stádiu dochází ke 
ztrátě paměti, poruchám řeči, dez-
orientaci, mění se povaha. V po-
sledním stádiu pacient již není 
schopen se sám o sebe postarat. 
Nemoc je nevyléčitelná, postihuje 
hlavně osoby nad 70 let, ale obje-
vuje se i u mladších osob. V České 
republice je asi 150 000 lidí, kteří 
mají tuto chorobu.

inFobox

o sociální práci s odborníky 
z domova i ze zahraničí

Součástí výuky na CARITAS –  VOŠs 
Olomouc jsou i setkání s odbor-
níky na sociální a humanitární 
práci z terénu i akademické sféry. 
Do školy pravidelně zveme zají-
mavé hosty, kteří studentům ode-
vzdávají hodnotné vědomosti 
a podněty k přemýšlení. 

Z českých osobností navštívila 
školu v roce 2013 např. Jana 
Hradilková, která je spoluza-
kladatelkou občanského sdru-
žení Berkat, jež se zabývá indivi-
duální pomocí obětem válečných 
konfliktů v Čečensku a Afghánis-
tánu. Studijní soustředění dálkařů 
zpestřil svou přednáškou na téma 
Tělo a duše v zdraví a nemoci 
doc. Zdeněk Susa. V rámci Bloku 
expertů pro studenty Sociální 
a humanitární práce vystoupil 
i předseda Asociace nemocničních 
kaplanů ČR Vítězslav Vurst. 

zahraniční přednášeJící

CARITAS –  VOŠs Olomouc spolu-
pracuje s desítkami organizací 
a vzdělávacích institucí na 4 svě-
tadílech v oblasti realizace zahra-
ničních praxí studentů, výměnných 
pobytů pedagogů a přednášek za-
hraničních odborníků ve škole. 

V roce 2012 například navštívil 
Olomouc profesor Malcolm Payne. 
Významná osobnost na poli so-
ciální práce, autor desítek publi-
kací a ředitel Hospice sv. Kryštofa 
v Londýně přednášel studentům 
na téma Paradigmata v sociální 
práci.

Dva roky po sobě přednášel na 
CARITAS –  VOŠs Olomouc Tony 
Phillips z Cambridge, který se vě-
nuje problematice podpůrného 
brokerství. Jde o nový směr v soci-
ální práci při poskytování služeb 
lidem s postižením. 

Doktorka Janis Fook si připravila 
pro studenty seminář o kritické re-
flexi, v rámci něhož měli možnost si 
tento způsob práce také vyzkoušet.

Odbornice z terénu z německého 
prostředí Jill Katharina Kam-
phöner představila téma Validace.

inFobox
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rozhovor s humanitárním pracovníkem

o caritas, která pomáhá také v prizrenu

rád potká v terénu 
připravené studenty
humanitární pracovník Jakub němec působil již v evropě, africe, asii i severní americe. s caritas –  
vyšší odbornou školou sociální olomouc spolupracuje na realizaci zátěžového výcviku. 

Proč by pro nás mělo být důležité 
pomáhat lidem v jiných zemích?
Těch důvodů je určitě víc. Na jedné 
straně je to prospěšné i pro českou 
společnost, neboť pomoc v zahra-
ničí může působit jako prevence ne-
žádoucí imigrace a vnějšího ohrožení, 
či stimulace zahraničního obchodu. 
Máme také své mezinárodní závazky 
a v neposlední řadě si tak vytváříme 
celou řadu, vesměs mladých profesio-
nálních manažerů, i když zatím není je-
jich potenciál tak úplně využit zpátky 
doma v ČR. Na straně druhé hraje dů-
ležitou roli obecný řád věcí, morální 
odpovědnost a vzájemná provázanost 
světa i jeho humanitárních krizí. Za 
pravdu ale musím dát i těm, kteří tvrdí, 
že Česká republika má dost svých pro-
blémů. Proč tedy tříštit prostředky 
a nepomoci raději lidem doma? 

Co vám vaše práce přináší?
Někdy radost z dobře odvedené 
práce, jindy tíživý pocit toho, že jsme 
mohli udělat svou práci mnohem 
lépe. Někdy frustraci z vlád a úřadů, 
v rozvojových zemích i v těch vyspě-
lých. Jindy přijedu do země postižené 
krizí třeba i jen na týden, ale když od-
jíždím, mám pocit, že jsem se dostal 
tak hluboko do místní komunity, jako 
se poště stí jen málo komu. A to mi 
přináší neskutečný pocit ště stí. Sou-
visí to s mou prací a tím, že se maxi-
málně snažíme naslouchat místním 
a hledat cesty, jak si mohou sami ze 
svízelné situace pomoci.

Jaký projekt, na němž jste se podí-
lel, vás nejvíce oslovil? 
V poslední době mě hodně oslovily 
projekty zaměřené na adaptaci lidí na 

změnu klimatu. Napadá mě projekt 
potravinové asistence, který jsem na-
vrhoval pro lidi postižené silnou ne-
úrodou v Nigeru. I přes to, že nejsem 
zrovna fanoušek distribuce jídla, tak 
na tomto projektu jsem se naučil, že 
pokud se celý systém potravinové asi-
stence navrhne citlivě a hlavně s ohle-
dem na potřeby konkrétních komu-
nit, že to může nejen lidem okam žitě 
pomoci proti propukajícímu hladu, 
ale také stimulovat komunitu do bu-
doucna k nějaké změně, aby se do 
stejné situace nedostala hned při 
další neúrodě. Distribuci jídla jsme 
dělali pomocí kupónů, které si lidé 
mohli měnit za jídlo nebo za cokoliv 
jiného, podle jejich aktuálních potřeb. 
Lokální obchodníci pak mohli kupóny 
měnit pouze za jídlo. Cena jídla v re-
gionu tak začala zase klesat a lidé si 
na místních trzích mohli dovolit na-
koupit více jídla. Projekt pak také ne-
přímo stimuloval zpracování pře-
bytků jídla a jejich uskladnění a další 
využití během měsíců hladu.

S CARITAS –  VOŠs Olomouc spo-
lupracujete na realizaci zátěžo-
vého výcviku pro studenty Sociální 
a humanitární práce. Jak tato spo-
lupráce vypadá a k čemu zátěžový 
výcvik slouží?
Od roku 2007 se spolu se skvělým 
týmem organizace Salanga podílím 
na tréninku a snažím se studentům 
předat alespoň to málo zkušeností, 
které jsem zatím nasbíral. I přes to, že 
to celý realizační tým stojí obrovské 
úsilí kurz každý rok připravit a dovést 
všechny studenty do zdárného konce, 
nelituji ani chvilky ze svého volného 
času, kterou jsem tréninku věnoval. 

Budu moc rád, když budu mít tu 
čest a setkám se se studenty někde 
v terénu a budu vědět, že jsou na práci 
v terénu připraveni, a že svým chová-
ním nebudou ohrožovat své spolu-
pracovníky a také příjemce pomoci.

Jakub Němec působí v oblasti huma-
nitární a rozvojové pomoci od roku 
2005. V současnosti realizuje s orga-
nizací Salanga tréninky pro bezpeč-
nost humanitárních pracovníků. Spo-
lupracuje na rozvojových projektech 
ve světě, aktuálně např. s kanadskou 
pobočkou ADRA.

Ludmila Matúšová  
(3. roč., Sociální a humanitární práce)

cílem může být i vyslovení pár slov
společnost v post‑konfliktním kosovu se stále potýká s mnoha problémy. výjimkou není ani město 
prizren, kde jsou lidé také mnohdy ponecháni na pospas osudu. mnoho států si je vědomo, že kosov‑
ský stát neposkytuje dostatečnou podporu a pomoc nejpotřebnějším. ně kte ré země a mezinárodní 
organizace se proto snaží pomoci místním lidem, aby mohli mít lepší život a budoucnost. 

Když v Prizrenu vznikla kancelář Ca-
ritas, jeden z prvních projektů se 
týkal neslyšících. A také dnes se v cen-
tru rané péče můžete setkat s neslyší-
cími. Čtyřletá dívenka Aline, která je 
od narození neslyšící, dochází do cen-
tra již několik let. Učí se zde vyslovo-
vat první slůvka. Je velmi chytrá a ši-
kovná. Každý úspěšný pokus Aline 
doprovází úsměvem a velkou radostí. 
A tyto pokroky nedělají radost jenom 
jí, ale také všem pracovníkům.

Centrum rané péče
Centrum rané péče podporuje děti 
se zdravotním postižením a jejich 
rodiny, a bojuje také proti předsud-
kům ve společnosti. Pracovníci se 
snaží svojí prací naplňovat individu-
ální potřeby jednotlivých dětí a po-
moci dětem na cestě k zlepšení jejich 
života.

Mottem centra je Early Help –  
Best Help (Časná pomoc –  nejlepší 
pomoc), a proto je podpora dětem 
s různými druhy postižení věnována 
od narození do 6 let věku. 

Podle diagnózy a ve spolupráci 
s rodiči a dalšími odborníky, je vy-
tvořen individuální plán práce s kaž-
dým dítětem. Například speciální pe-

dagožka nebo fyzioterapeut se snaží 
pomoci dětem v jejich rozvoji po-
mocí nejrůznějších metod. Cíle jed-
notlivých dětí, kterých chtějí v zaří-
zení dosáhnout, jsou velmi rozdílné. 
Může to být jen udržení dítěte chvíli 
v klidu, aby dokázalo udržet pozor-
nost, naučilo se používat obyčejné 
předměty nebo vyslovit pár slov. 
Nám by se to mohlo zdát jako nepa-
trný posun v jejich vývoji. I přesto 
hraje tato pomoc a třeba jen malý 
úspěch, velkou roli v životě dětí a je-
jich rodičů.

Ludmila Matúšová  
(3. roč., Sociální a humanitární práce)

pokračování ze     str. 1

Zabezpečení ostatních základních po-
třeb obyvatel v Šutce je polem působ-
nosti neziskových organizací, které 
podporují rodiny poskytováním oble-
čení pro děti, kojenecké výživy, škol-
ního vybavení a pomůcek, hygienic-
kého vybavení a nebo svačin pro děti.

Naděje umírá poslední
Když se o tom všem s rodiči Magda-
lény bavím, v duchu přemýšlím nad 

tím, jak to mohou zvládat. Neúnavně 
hledat jakoukoli práci a přitom vy-
chovávat spoustu dětí. Každý den za-
tíženi tím, zda zítra budou peníze na 
jídlo. A v tom přichází odpověď: ulicí 
mezi domky prochází průvod s ne-
věstou, vyhrává veselá hlasitá hudba 
a lidé zpívají a tleskají. „To nás drží 
při životě, všední radosti a prostě to, 
že život jde dál, musí jít dál,“ odpo-
vídá na můj zvídavý pohled na sva-
tební průvod otec Magdalény. Jakoby 
viděl, co mi běží hlavou. „Jednou bude 
lépe, Bůh nám pomůže, musíme tomu 
věřit,“ uzavírá debatu a s úsměvem 
mi dolévá kávu.

Cestou autobusem do jiné části 
Skopje, ve které bydlím, přemýš-
lím nad tím, jak se ono trochu kýčo-
vité rčení „naděje umírá poslední“ 
opravdu stává všední realitou života 
v Šutce. Na to, mít naději a víru, totiž 
nepotřebujete peníze ani nejmoder-
nější telefon. Stačí mít otevřené srdce 
a  v mysli trochu optimismu.

Eva Michálková  
(3. roč., Sociální a humanitární práce)

kosovo – centrum rané péče.
Foto: ludmila Matúšová

Jakub němec sbírá data pomocí moderní elektroniky v terénu ve rwandě.
Foto: James rubera

Projekt centra rané péče začal 
v roce 2008 se čtyřmi dětmi a do 
roku 2012 bylo jeho součástí 
80 dětí a rodičů. Caritas Prizren 
spolupracuje s inkluzivní školkou 
Matky Terezy, organizací Han-
dikos, Společností Downova Syn-
dromu a také místní nemocnicí.

inFobox

Humanitární pomoc: je materi-
ální, logistická či odborná pomoc 
poskytnutá za účelem překonání 
humanitární krize způsobené na-
příklad přírodní katastrofou nebo 
ozbrojeným konfliktem. Hlavním 
cílem je záchrana lidských životů, 
zmírnění utrpení a zajištění lidské 
důstojnosti.

Rozvojová spolupráce: symbo-
lizuje obecnější a šířeji pojatý 
lidský rozvoj a partnerský postoj 
zúčastněných stran. Spolupráce se 
zaměřuje na monitorování dlou-
hodobých sociálních a ekonomic-
kých podmínek, ve kterých lidé 
v méně rozvinutých zemích světa 
žijí, a na hledání způsobů, jak by 
se tyto podmínky daly globálně 
zlepšit.

inFobox

Republika Makedonie je malá hor-
natá země s asi 2 miliony oby-
vatel, která leží v samotném srdci 
Balkánu. V hlavním městě Skopje 
žije víc než polovina obyvatel celé 
země. Lidé se do hlavního města 
stěhují s nadějí, že alespoň tam na-
jdou práci. Nezaměstnanost v zemi 
totiž přesahuje 30 %. Většina oby-
vatel země jsou Makedonci, ale žije 
zde i významná menšina Albánců, 
Turků a Romů. Také proto je islám 
druhým nejčastějším nábožen-
stvím v zemi, hned po pravoslaví.

inFobox
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o mimoškolních aktivitách

o škole

tiráž

o studiu dálkaře

naleznete duchovní podporu i dobrovolničení 
caritas –  vošs olomouc dává studentům široký prostor na mimoškolní aktivity. stačí jen trocha iniciativy a můžete se začít sebe‑ realizovat.

Neodmyslitelný je duchovní život 
školy, do kterého patří mše svatá 
nebo možnost využití osobního roz-
hovoru se spirituálem školy O. Go-
razdem. Pokud máte hudební nebo 
pěvecké nadání a toužíte je realizo-
vat, můžete se zapojit do studentské 
scholy, která pravidelně hudebně do-
provází významné události školy.

Od roku 2009 škola realizuje pro-
jekt Adopce na dálku, jehož cílem je 

zlepšit situaci nejchudších dětí in-
dického kmene Kathkari. Také moje 
třída 3. C se do tohoto projektu zapo-
jila. Každý rok podporujeme finanční 
částkou třináctiletou Jayashree, která 
díky nám může chodit do školy a ne-
musí pracovat v cihelnách. 

Novou aktivitou je školní fairtra-
dová skupina. Jejím cílem je infor-
movat o tom, proč je dobré zajímat 
se o to, co kupujeme. Promítáme do-

kumenty, pořádáme workshopy, dis-
kuze a vernisáže a šíříme tak osvětu 
o globálních tématech, jakými jsou 
chudoba, hlad nebo dětská práce.

Dobrovolničit můžete i v jiných 
oblastech sociální práce, jako to dělá 
mnoho studentů školy. Stačí vám 
pár volných hodin týdně a zájem. 
Nabídka je opravdu široká: od vý-
pomoci při charitativních sbírkách 
nebo osobní asistence klientům 

s mentálním nebo zdravotním posti-
žením, přes práci s dětmi v klubech, 
doučování romských dětí, výdej jídel 
pro lidi bez domova, doprovázení kli-
entů v domovech pro seniory, až po 
překládání dopisů dětí z programu 
Adopce na dálku nebo dopisování 
s vězni. 

Také čas na zábavu a posílení ko-
lektivu má v mimoškolních aktivi-
tách své místo. Starší studenti kaž-

doročně pořádají večírek na přivítání 
prváků. Po zimním zkouškovém ob-
dobí nesmí chybět školní ples, na 
kterém slavíme úspěšné zvládnutí 
zkoušek. A co čeká tento rok (bohu-
žel) mě, je loučící večírek třeťáků, 
kteří bývají slavnostně vypuštěni do 
života.

Eva Michálková  
(3. roč., Sociální a humanitární práce)

caritas –  voš sociální olomouc je církevní školou, kterou zřídil v roce 1995 arcibiskup olomoucký mons. Jan 
Graubner. škola má ekumenický charakter. nabízí studentům vzdělání v sociální a humanitární práci s důra‑
zem na uplatnění v církevních organizacích a na mezinárodní přesah studia. 
Charitativní a sociální práce
Vzdělávací program se zaměřuje na pro-
středí sociálních služeb v ČR, ve kterém 
studenti vykonávají praxi v průběhu tří 
let studia. Možná je také dlouhodobá 
praxe v zahraničí. Součástí kurikula je 
psychosociální výcvik i studijní soustře-
dění mimo budovy školy. Studenti zís-
kají vědomosti z teorií a metod sociální 
práce, sociální politiky, psychologie, zá-
kladů ekonomie i práva, etiky. Nedílnou 
součástí studia jsou teologické předměty.

Studenti absolvují praxi v domo-
vech pro seniory, s lidmi s postižením, 
s lidmi bez domova, bývalými vězni 
a dalšími cílovými skupinami.

Studium má denní a kombinova-
nou formu. 

Sociální a humanitární práce
V průběhu tříletého denního studia ab-
solvují studenti zátěžový výcvik, psy-
chosociální výcvik, povinnou zahraniční 
praxi v trvání 3 měsíců. Můžou si vybrat 
z více než tří desítek zemí světa. V rámci 
výuky každoročně probíhá týdení Blok 
expertů s odborníky z praxe. Povinné je 
studium anglického jazyka a dalšího vo-
litelného jazyka. Součástí kurikula jsou 
teorie a metody sociální práce, sociální 
politika, ekonomie neziskových organi-
zací, teologické předměty, projektový 
manažment, interkulturní komunikace, 
PR a fundraising, mezinárodní právo. 

V České republice se studenti za-
měřují na práci s migranty a přísluš-
níky etnických menšin. 

Socha příběhů
Ojedinělý projekt našich studentů 
představuje místo setkávání osudů 
lidí z různých koutů světa. V otvorech 
dřevěných sloupů sochy jsou umís-
těny kameny symbolizující osudy lidí, 
se kterými se studenti setkali během 
svých odborných praxí. Dvakrát 
v roce, po návratu studentů z dlouho-
dobých praxí, sesbírá autor nápadu 
Ivo Mludek příběhy studentů, kteří 
pak slavnostně vkládají kameny do 
dřevěné Sochy, navržené Lubomírem 
Dostálem. 

pracuJi a volný čas věnuJi studiu
pracuji již více než tři roky v chráněném bydlení budišov nad budišovkou, v zařízení, které vzniklo v době mého nástupu. činnost, kterou jsem byla 
přechodně pověřena, je však podmíněna vyšším vzděláním se sociálním zaměřením. 

Našla jsem si tedy „svoji“ školu
Oslovena všemi zveřejněnými aktivi-
tami CARITAS –  VOŠs Olomouc jsem 
nejdřív absolvovala rozsáhlý a zají-
mavý půlroční Kvalifikační kurz pro 
pracovníky v sociálních službách 
s 22 moduly napříč oblastmi posky-
tování sociálních služeb. Kurz or-
ganizuje Vzdělávací středisko CA-
RITAS – VOŠs Olomouc. Zaujala mě 
pestrá výuka, s pro-klientským pří-
stupem, který je běžný ve vyspělých 

západních zemích. V ČR ho však stále 
postrádám. Po kurzu jsem proto na-
vázala na své dřívější rozhodnutí 
o dalším studiu a již druhým rokem 
studuji souběžné bakalářské stu-
dium v oboru Charitativní a sociální 
práce. 

Díky CARITAS si mohu vytvořit 
svůj vlastní názor
Dálková forma studia je velice ná-
ročná, protože současně pracujete 

a studujete. Nejde šidit ani jedno, 
ani druhé. Věnuji téměř veškerý 
svůj volný čas školním povinnostem, 
včetně vypracování materiálů na zá-
počty a zkoušky. Studovaný obor je 
však velice zajímavý i z důvodu širo-
kého záběru, který je nutný zejména 
při práci s lidmi v sociální sféře i pro 
činnost v jakékoli jinak zaměřené or-
ganizaci. Předměty pokryjí téměř 
všechny humanitní a i ně kte ré eko-
nomické oblasti. Získám přehled 

v oblasti psychologie a psychopato-
logie, sociální politiky, sociální pato-
logie, teorií a metod sociální práce, 
sociologie, speciální pedagogiky, ale 
také práva, ekonomie, fundraisingu, 
projektového manažmentu a vedení 
organizace. 

Náplň předmětů v rámci teolo-
gické tématiky má svůj původ v his-
torii křesťanství, tj. v činnostech 
prvních charitativních škol a jejich 
pomoci druhým, založené na lásce 

k bližnímu. Další výhodou této složky 
studia je, že nejsem odkázána na ná-
zory druhých týkající se nábožen-
ství a života lidí s vírou, ale mohu 
si vytvořit svůj vlastní názor na dě-
jiny spásy a s tím související aspekty. 
Výuka sociální tématiky probíhá také 
v cizím jazyce: v němčině, angličtině 
nebo v ruštině. 

Elvira Hanslik  
(2. roč. DS, Charitativní a sociální práce)

studentka charitativní a sociální práce 
vkládá do sochy příběhů kámen ze spojených států.
Foto: Jaromír chovanec

získeJte také bakalářský titul
Oba vzdělávací programy je možné souběžně vystudovat v bakalářském 
stupni na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Co souběžné studium přináší? 

 █ individuální přístup pedagogů na VOŠ, a současně jste studenty druhé 
nejstarší univerzity v ČR

 █ větší výběr volitelných předmětů
 █ propojení teorie a praxe
 █ 720 hodin odborné praxe s odborným vedením
 █ možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na kteréko-

liv univerzitě.

přihlaste se!
Termín podání přihlášek na 
CARITAS –  VOŠs Olomouc 
(i souběžné bakalářské 
studium na CMTF UP) je do 
30. dubna 2014 (1. kolo) nebo 
31. července 2014 (2. kolo).
Navštivte naše stránky 
www.caritas- vos.cz pro více 
informací. 
Den otevřených dveří pro 
vás připravujeme v sobotu 
23. listopadu 2013. 


