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ÚVOD 

Vážená a milá čtenářko, vážený a milý čtenáři, 

školní rok 2015/2016 rozhodně nebyl nudný či chudý na události. Realitu sociální práce velmi 
poznamenala tzv. uprchlická krize, na což se naše škola snažila různými způsoby reagovat. Školu 
navštívila řada věhlasných odborníků, vč. zahraničních. Premiérou byla mezinárodní studentská 
konference a také náročný výzkum komunitní sociální práce. Celý rok pak byl ovlivněn přípravami na 
oslavy 20. výročí zahájení činnosti školy. K tomu také směřovala osvětová kampaň, kdy jednotlivé 
měsíce byly věnovány různým návaznostem caritas – milosrdné lásky ve společnosti. S tím vším, a 
také s mnohým dalším, se můžete seznámit na následujících stránkách, zejména v kapitole 4. To 
nejdůležitější ve školním roce 2015/2016 a kapitole 6. Mimořádné aktivity školy. Rozhodně ale i další 
části stojí za přečtení, dozvíte se např. o tom, že nově bylo studentkám a studentům k dispozici 
kariérové poradenství, nebo že Vzdělávací středisko uspělo se žádostí o podporu nového projektu 
zaměřeného na posilování odborných kompetencí sociálních pracovníků obcí a sociálních pracovníků 
orgánů sociálně – právní ochrany dětí v Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a Jihomoravském 
kraji. Co nás ale nejvíce těší, je skutečnost, že i přes výrazný demografický propad je o CARITAS – 
VOŠs stále zájem, absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce a především jsou nositeli dobré 
praxe.  

Naplnit náročné poslání školy není snadné a je založeno na systematické práci interních zaměstnanců 
s vydatným přispěním desítek externích spolupracovníků. To by však nebylo nic platné, pokud by ve 
škole nebyli vnímaví a angažovaní studenti. Říká se: „Člověče přičiň se a Pánbůh ti požehná“. Přijměte 
tedy pozvání a pojďte nahlédnout na to, co se v uplynulém roce více či méně podařilo. V každém 
případě nezbývá než dodat Deo gratias! 

 

 

Martin Bednář 
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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1 Základní informace o škole 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc byla založena olomouckým arcibiskupem v r. 1995. 
Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 – 
vedle původního vyššího odborného studia – nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve 
spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je 
řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní 
vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. 

Je samostatným právním subjektem, v jejímž čele stojí ředitel jmenovaný olomouckým arcibiskupem. 
Hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem, prostředky poskytnutými jinými právnickými 
a fyzickými osobami, dary a vlastními zdroji. 

Škola se nachází v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, v krásném prostředí 
na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého a Univerzitní knihovny. Sídlí 
ve dvou sousedních historických budovách na Nám. Republiky 3 a Křížkovského 6, ve kterých se díky 
rozsáhlé rekonstrukci podařilo vytvořit pracoviště s moderním vybavením a potřebnou technikou. 
Poloha školy je velmi příznivá pro začlenění do studentského dění v Olomouci a škola se stala 
centrem, ve kterém jsou provozovány nejrůznější aktivity. Příjemné prostředí a především 
kompetence interních a externích vyučujících zaručují vysokou kvalitu výuky, která směřuje 
k odbornosti absolventů a klade důraz na duchovní rozměr sociální práce. V areálu školy funguje 
i moderně vybavená kolej pro studenty a studentská jídelna. 

1.2 Poslání školy 

Poslání CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc vychází z biblické věty „Deus Caritas est“ 
(Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především pak k lidem nemocným, 
starým, postiženým a v jakékoli životní nouzi. 

Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní formací 
kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších 
oblastech života společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce. Škola si 
je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům o studium bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání. 

Škola CARITAS – VOŠs Olomouc studujícím nabízí: 

 kvalitní teoretickou přípravu, opírající se o nejnovější vědecké poznatky i o nadčasové 
myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice služby bližním v nouzi 

 praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích v České republice 
i v zahraničí 

 duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj  

 přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a služby druhým 
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1.3 Činnost školy 

Školská právnická osoba CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc vykonává činnost školy: 
vyšší odborné školy sociální, činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení: domova mládeže, 
činnost školního stravování: školní jídelny – výdejny. 

1.4 Evidence podaných žádostí o informace 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla evidována žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
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2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

2.1 Organizace studia 

Studium trvá tři roky, a to jak v denní, tak v kombinované formě studia. Organizace i metody výuky 
jsou obdobné jako na vysoké škole. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období zakončených 
obdobím zkouškovým. U kombinovaného studia jsou konzultace dvoudenní, jednou za měsíc, v pátek 
a sobotu. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skládá se ze všeobecně vzdělávacích 
a profilujících předmětů tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. 
Zájmová profilace je umožněna tím, že část předmětů je výběrových a nad rámec povinné výuky jsou 
zařazovány i předměty volitelné. Z počátku studia převažuje teoretická výuka, ke konci studia potom 
více výuka praktická. 

Zahájení školního roku pro denní studium proběhlo 1. 9. 2015, pro kombinované studium 11. 9. 2015. 

Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, který je kvalitním způsobem připraven 
pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně koncipované komplexní služby 
a křesťanský přístup ke klientovi. 

Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrží diplom 
absolventa vyšší odborné školy s označením „diplomovaný specialista“ a vysvědčení o absolutoriu. 

2.2 Charitativní a sociální práce – kód 75-32-N/04 

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické 
obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, 
seminářů či cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: psychosociální výcvik, studijní soustředění 
apod. 

Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi 
i kompetencemi pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých 
teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu 
vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 
30 % rozsahu studia. Ve třetím ročníku mají studenti možnost absolvovat souvislou praxi v zahraničí. 

Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, 
zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů 
i pracovníků. 

Vzdělávací program má denní a kombinovanou formu studia. 

2.3 Sociální a humanitární práce – kód 75-32-N/03 

Tento tříletý vzdělávací program si klade za cíl komplexně připravit absolventy na práci sociálních 
a humanitárních pracovníků realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či 
menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Absolventi budou připraveni pro 
práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Budou vybaveni teoretickými 
i praktickými znalostmi nebo kompetencemi, vč. zvládání zátěže pro výkon těchto náročných profesí, 
budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi částečně realizované v zahraničí 
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a budou připraveni zvládat mimořádnou zátěž. Specifickým rozšířením studia je zaměření 
na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. 

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické 
obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě výuky prostřednictvím 
přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální 
výcvik, bloky expertů apod. Zvýšená pozornost je věnována zátěžovému výcviku a zahraniční praxi, 
pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Vzdělávací 
program má pouze denní formu studia. 

Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do prvních dvou ročníků studia, přičemž v letním 
období prvního ročníku studenti absolvují 2 x 40 hod. (2 týdny) na dvou pracovištích tuzemských 
(mají možnost volby rozmanitých cílových skupin s důrazem na přímou práci s klientem), v zimním 
období druhého ročníku je pak zařazena souvislá 14denní praxe (80 hod.) na pracovištích s cílovými 
skupinami relevantními pro tento obor (uprchlíci, migranti, menšiny) a v letním období následuje 
souvislá 13ti týdenní praxe (520 hodin) na pracovištích v zahraničí.  

Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příležitostí pro setkávání s odborníky 
působícími v terénu. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání 
v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělání v mezinárodní humanitární pomoci – Network on 
Humanitarian assistance (NOHA). 

Detailní informace o obsahu obou vzdělávacích programů všech ročníků je k dispozici v Příloze č. 1. 
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3 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

3.1 Podmínky přijetí ke studiu 

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, morální a osobnostní předpoklady, komunikační 
schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, u kombinovaného studia možnost plnění 
odborné praxe v plné šíři předepsané osnovami. Náboženská orientace není podmínkou studia. 

3.2 Kritéria přijetí na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc 

1) Písemný test z všeobecných vědomostí a z cizího jazyka 

2) Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal současně s přihláškou ke studiu  

- studijní výsledky na střední škole doložené maturitním vysvědčením 
- životopis, zkušenosti, dobrovolnická činnost, doporučení, účast na soutěžích, olympiádách, 
písemné zpracování odpovědí na předem definované otázky (hodnotícími kritérii je obsah, 
vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním hodnotám, stylistika, pravopis, formální stránka) 

3) Osobní pohovor - hodnotícími kritérii jsou osobnostní předpoklady, motivace pro zvolený 
obor a školu, orientace v oboru sociální a humanitární práce, zkušenosti v sociální oblasti, 
dobrovolnictví, všeobecný rozhled, znalost reálií, současných problémů, názorové ukotvení 
uchazeče, komunikační dovednosti, osobnostní předpoklady pro sociální práci, studijní 
předpoklady. U vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce může být část 
rozhovoru vedena v angličtině. 

4) Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
doložená lékařským potvrzením. 

Bodové hodnocení: 

Vyhodnocení osobních materiálů a pohovor 0 – 100 bodů 

Písemný test: 

Všeobecné vědomosti 

Cizí jazyk 

 

0 – 120 bodů 

0 – 40 bodů 

Celkem 0 – 260 bodů 

 

3.3 Počty přihlášených a přijatých uchazečů 

Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech, první kolo se uskutečnilo 1.–2. června 2016 a druhé kolo 
bylo 30. srpna 2016. 
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Následující tabulka uvádí počty přihlášených a přijatých studentů. 

 

  Přihlášek Přišlo Nedostavili se Přijat Nastoupilo 
CHASOP           
1.kolo 91 75 16 74   
2.kolo 48 41 7 41   

  139 116 23 115 75 
SOHUP           
1.kolo 54 38 16 37   
2.kolo 29 19 10 14   

  83 57 26 51 37 
KOMBI           
1.kolo 53 42 11 42   
2.kolo 33 37 6 26   
  86 79 17 68 60 
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4 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

4.1 Osvěta na téma migrace 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc se aktivně zapojila do osvěty veřejnosti v souvislosti 
s aktuálním děním kolem migrační vlny do Evropy. Kromě toho, že se studenti zapojili do pomoci 
uprchlíkům přímo na hranicích, ať už ve spolupráci s Charitou Olomouc, jinými organizacemi či na 
vlastní pěst, tak škola zorganizovala několik akcí, které měly poskytnout komplexní pohled na situaci 
a informace od odborníků.  

7. října 2015 se konala Panelová diskuze: Migrace a uprchlictví. Vystoupili na ní Tomáš Urubek, Odbor 
azylové a migrační politiky MV ČR, Kristýna Andrlová, Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky  ČR, 
Mikuláš Vymětal, evangelický farář dlouhodobě se zabývající postavením menšin u nás, a Safa 
Hassani, lékař pocházející z Afghánistánu. Do Arcibiskupského paláce přišlo téměř 250 návštěvníků.  

Pro zájemce o přímou pomoc migrantům na hranicích připravila CARITAS – VOŠs Olomouc ve 
spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou a Charitou Olomouc praktický seminář Průvodce 
dobrovolníka humanitární krizí. Ten přilákal asi pět desítek účastníků nejen z řad studentů školy. 

Na téma migrace byly zaměřené i workshopy na středních školách, které vedla Eva Bělocká z oddělení 
komunikace spolu se studenty Sociální a humanitární práce. Těchto workshopů proběhlo v průběhu 
celého školního roku téměř dvacet na středních školách na celé Moravě.  

Další panelová diskuze, tentokrát na téma Migranti a menšiny v médiích, se uskutečnila 17. května 
2016 ve školní aule. Na dotazy padesátky účastníků odpovídali Diana Kosinová, Diecézní charita Brno, 
Renáta Sedláková, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky UP Olomouc, Petr Zavoral, 
agentura Yeseter a Zdeněk Kašpárek, Slezská diakonie.   

4.2 Studentská konference CARITAS – 2. ročník 

Již podruhé se na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc uskutečnila studentská 
konference, která 21. září 2015 představila úspěšné příklady závěrečných prací.  Jejím cílem je 
především inspirovat studenty při tvorbě absolventských a bakalářských prací. Po úvodním výstupu 
doc. PaedDr. Tatiany Matulayové, Ph.D., představili své úspěšně obhájené práce absolventi Denisa 
Kreuzziegerová, Klára Šímová, Iveta Výrostová a Vít Beran. Na prezentace navázaly praktické 
workshopy pro studenty třetích ročníků, které jim pomohly s orientací ve výzkumné problematice.     

4.3 Setkání tutorů, mentorů a studentů 

V pátek 13. listopadu 2015 se na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc setkali se studenty 
tutoři a mentoři odborných praxí. Účastníci setkání se společně věnovali tématu "Student jako 
personální rezerva" a cílem jejich diskuzí ve skupinách i na společném fóru bylo zodpovědět si 
otázky, zda má být systém personálních rezerv, jakožto zdroj talentované pracovní síly, přirozenou 
součástí personální politiky organizace, jaké výhody a obtíže takový systém se sebou nese pro 
organizaci, pro školu, pro studenta, a další. Úvodní přednášky s názvem "Systém personálních rezerv 
– zkušenosti s implementací" se ujala Mgr. Lenka Waszutová, vedoucí odboru personálního řízení, 
zahraničních vztahů a PR Slezské diakonie, se kterou naše škola v oblasti personálních rezerv 
spolupracuje. 
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Další setkání tutorů, mentorů a studentů se uskutečnilo 15. dubna 2016. Více než třicet účastníků se 
tentokrát zabývalo tématem "Poskytování a přijímání zpětné vazby v rámci odborných praxí", a to 
jak z pohledu studentů, tak i těch, kteří studenty na jejich praxích provázejí. Účastníci semináře spolu 
s lektorkami Evou Reitmayerovou a Denisou Krumpovou prozkoumali nejpalčivější otázky ohledně 
poskytování a přijímání zpětné vazby, vyzkoušeli si několik modelových situací a zjistili, co v této 
oblasti dobře funguje a jaké zkušenosti a postupy mohou přenést do dalších situací, které je 
v budoucnu (nejen) na praxích potkají. 

4.4 Spolupráce s USA  

I ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc 
s americkými vysokými školami Owensboro Community and Technical College a Brescia University. 
Marie Ryšavá a Eliška Johnová, studentky Charitativní a sociální práce, tak mohly strávit svou 
dvouměsíční zahraniční praxi v organizacích ve městě Owensboro. V letním studijním období pak 
Mgr. Vladislava Závrská strávila v USA dva měsíce v rámci výměnné stáže učitelů.    

4.5  Světový den sociální práce 

Studenti a vyučující CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc oslovili v úterý 15. března 2016 
prostřednictvím happeningu olomouckou veřejnost, aby poukázali na význam sociální práce ve 
společnosti. V 15 hod. vyrazili do ulic a oslavili tak Světový den sociální práce, který letos připadl 
právě na 15. března. Již podruhé vyzkoušeli občané Olomouce, jaké to je přijít v okamžiku například 
o domov, práci či peníze. Happening studentů, kteří se připravují na povolání sociálních pracovníků, 
jim zprostředkoval tuto zkušenost po emoční stránce.  

Světový den sociální práce vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) vždy třetí 
úterý v březnu. Rok 2016 je věnován mottu: Společnosti se daří, když důstojnost a práva všech lidí 
jsou respektované.  Vychází z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), ve kterém se 
Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) 
a Mezinárodní rada pro sociální péči (ICSW) zavázaly mimo jiné k prosazování oblasti zájmu 
důstojnosti a hodnoty člověka. Světový den sociální práce je mimo jiné příležitostí bojovat proti 
negativním předsudkům, které v české společnosti vůči sociální práci nadále panují.  

4.6 Mezinárodní konference studentů sociální práce 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc hostila ve dnech 4.-6. 5. 2016 studenty a vyučující ze 
tří evropských univerzit. Na mezinárodní studentské konferenci se společně se studenty CARITAS 
zamýšleli nad aktuálními výzvami sociální práce v Evropě. Prostřednictvím případových studií 
porovnávali rozdíly v sociálních systémech v České republice, Rakousku, Švédsku a Velké Británii. 

Úvodního příspěvku se ujala Květoslava Princová, která se dlouhodobě zabývá propojením sociální 
práce a humanitární pomoci. Upozornila na zvyšující se zranitelnost globalizovaného světa, což 
přináší nové výzvy pro kompetence a zodpovědnost humanitárních pracovníků. Další příspěvky 
připravili jak studenti, tak vyučující ze zúčastněných univerzit. Týkaly se například migrace, 
potravinové bezpečnosti či domácího násilí. Helena Večeřová, studentka třetího ročníku Charitativní 
a sociální práce na CARITAS - VOŠs Olomouc, přednesla příspěvek na téma feminizace chudoby. 
Vycházela ze své bakalářské práce a představila aspekty, které vedou k tomu, že ženy jsou chudobou 
ohroženy více než muži. 
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Padesátka účastníků ocenila především možnost vyzkoušet si, jak funguje mezinárodní spolupráce. 
Podle vyučující z univerzity v anglickém Hull je pro studenty velice přínosné zamýšlet se nad 
podobnostmi a rozdíly ve fungování sociálních systémů jednotlivých zemí nad různými přístupy 
sociální práce k řešení problémů. Studentka druhého ročníku Charitativní a sociální práce na CARITAS 
- VOŠs Olomouc Barbora si cení i možnosti seznámit se se zahraničními pohledy na problematiku 
migrace, které jsou odlišné od negativního přístupu prezentovaného v českých médiích. 

Kromě přednášek a workshopů měli účastníci možnost navštívit sociální služby v Olomouci: Centrum 
na podporu integrace cizinců, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a středisko Samaritán pro lidi 
bez domova. Lenka Tkadlčíková a Eva Kubíčková, které 6. ročník konference za CARITAS - VOŠs 
Olomouc organizovaly, připravily i neformální program spojený s prohlídkou olomouckých památek, 
které zahraniční hosty opravdu nadchly. 

4.7 Výzkum komunitní sociální práce 

Tým pracovníků CARITAS – VOŠs Olomouc ve složení Mgr. Vladislava Závrská, Lenka Gaaman, MA, 
Mgr. Daniela Ochmannová a Mgr. Miloslava Šotolová realizoval ve školním roce 2015/2016 výzkum 
týkající se komunitní sociální práce. Jeho cílem bylo zjistit nynější podobu tohoto přístupu či oboru 
podle představ klíčových aktérů působících právě na poli komunitní práce v sociální práci v České 
republice. Výzkum se zabýval představami akademiků, praktiků a zadavatelů o tom, co je předmětem 
komunitní práce v sociální práci, jaké jsou překážky pro její efektivní výkon, a jakými kompetencemi 
by měl disponovat komunitní pracovník. Výzkumný proces probíhal od roku 2014 do 2016 ve dvou 
fázích; v první fázi byla využita technika fokusní skupiny provedená s osmi odborníky na komunitní 
práci v sociální práci, a v druhé fázi se provedlo 15 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů 
právě s představiteli akademiků, praktiků a zadavatelů. Za hlavní výsledky výzkumu se považují 
zjištění, že (1) nejsou ujasněné pojmy komunitní práce a komunitní sociální práce, (2) komunitní 
práce se spíše chápe jako přístup v sociální práci, (3) aktéři podmiňují podobu komunitní práce 
v sociální práci potřebami komunit, (4) chybí legislativní ukotvení komunitní práce v sociální práci 
s jasným systémem financování, a (5) v České republice chybí systém vzdělávacích programů pro 
komunitní pracovníky a pracovníků na řídících pozicích pro komunitní práci. 

4.8 CARITAS – VOŠs Olomouc navštívila specialistka na herní práce Deborah Vilas 

Ve středu 18. listopadu 2015 měli studenti jedinečnou příležitost setkat se s herní specialistkou 
Deborah Vilas z New Yorku. Jeden ze tří seminářů, které v ČR vedla, se odehrál právě na CARITAS – 
Vyšší odborné škole sociální Olomouc a představil studentům možnost využití her při sociální práci 
s dětmi. 

Deborah Vilas, MSW, MS, BA získala magisterský titul v oboru sociální práce na New York University 
v New Yorku, magisterský titul v oboru vzdělávání mladších dětí se zaměřením na jejich 
psychosociální potřeby na Bank Street College of Education v New Yorku a bakalářský titul ze 
sociologie na Georgetown University ve Washingtonu, D. C. Je certifikovanou herní specialistkou 
(child-life specialist) a členkou profesní asociace Child Life Council (CLC), jež sdružuje více než 5.000 
členů z 600 organizací na celém světě; v letošním roce se podílela na přípravě propagačního videa, 
v němž CLC objasňuje principy a přínos práce herních specialistů v dětských nemocnicích (video 
o herní práci). Vyučuje studenty magisterského oboru herní práce na Bank Street College of 
Education v New Yorku. 
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Do ČR přijela na pozvání Nadačního fondu Klíček a Společnosti pro herní práci. Při semináři, který 
začal jak jinak než hrou, těžila ze svých bohatých zkušeností, která nasbírala při své práci.  Do 
Olomouce ji doprovodili manželé Královcovi z Nadačního fondu Klíček, který je jedním z mála 
poskytovatelů dětské hospicové péče v ČR a při svých aktivitách využívá právě herní práci. 

4.9 Etický program DEKACERT 

Ve dnech 22.–25. února 2016 hostilo Vzdělávací středisko CARITAS – VOŠs Olomouc 
Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann z Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko. Pro 
manažery křesťanských organizací připravila kurz o etickém programu DekaCert. 

Ve středu 24. února přijal Elisbeth Jünemann a její dceru  olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Na této návštěvě je doprovázeli Martin Bednář, ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc, Zdenka 
Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč. 

Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann je profesorkou pro teologickou antropologii a teologickou etiku 
na studijním oboru Sociální vědy, pracoviště Paderborn. Je autorkou modelu DekaCert - nástroje 
managementu, prostřednictvím kterého je etické řízení v organizaci nastaveno v souladu 
s hodnotami Desatera. Jde o hodnoty: identita, integrita, sváteční čas, generační solidarita, tělesný a 
duchovní život, spolehlivé smlouvy, vlastnictví, komunikace, sociální společenství a rodinné 
společenství. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu DekaCert – etická certifikace podle dekalogu, 
který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci 
organizací. 

Během kurzu se účastníci postupně seznámili s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na 
exegetický výklad příslušných přikázání Desatera. V skupinových zadáních odpověděli na otázky 
ohledně křesťanské identity vlastní organizace. Výklad doplnila o praktické zkušenosti z procesu 
zavedení modelu Dekacert do praxe Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč, která se 
na zprostředkování kurzu podílela. 

4.10 Mimořádné přednášky 

Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nejužší spolupráci s praxí je základním prostředkem pro 
kvalitní přípravu studentů setkávání s mimořádnými osobnostmi. V průběhu školního roku 
2015/2016 se konalo několik setkání jak s odborníky v oblasti sociální práce, tak i s osobnostmi, které 
jsou významné díky svému lidskému působení: 

 Mgr. Vojtěch Kotecký, Glopolis: Mezinárodní aspekty ochrany životního prostředí 

 Mgr. Pavel Šejnoha: Cizinecké a uprchlické právo 

 Tým z organizace Liga vozíčkářů: Pracovní právo a zdravotní postižení 

 Tým z organizace Frank Bold: Právo na informace 

 Tým z organizace Vteřina poté: Ústavní a náhradní rodinná péče 

Dále mají studenti programu Sociální a humanitární práce možnost setkání s významnými osobnostmi 
na poli humanitární práce i rozvojové pomoci v rámci pravidelného Bloku expertů, jenž je zařazen 
v letním studijním období jako povinný pro všechny ročníky programu. Jedná se o specifickou 
výukovou formu, jež umožňuje zařadit do výuky přednášky či semináře významných odborníků 
humanitární pomoci. Každoročně jsou na něj zvány osobnosti, které mají velké praktické a teoretické 
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zkušenosti z oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a sociální práce u nás a především 
v zahraničí. V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce, který se letos 
uskutečnil v termínu 1.–5. února 2016 a ústředním tématem se stal programový cyklus humanitární 
práce, byly realizovány následující semináře, workshopy a přednášky: 

 Jan Svitálek (Člověk v tísni): EVALUACE. Přechod od humanitární práce k rozvojové 
spolupráci.  

 Martin Zamazal a Lubomír Ponocný (ACHO a CHČR): IMPLEMENTACE. Praktické příklady 
finančního řízení při poskytování humanitární pomoci.  

 Hynek Ciboch (Česká rozvojová agentura): ANALÝZA POTŘEB. Formulace a identifikace 
pohledem donora.  

 Petra Vránová (Člověk v tísni): KOORDINACE. Spolupráce s místními organizacemi. 

 Praktické cvičení (Partners for Democratic Change): SIMULACE. Humanitární pomoc. 

 

4.11 Vkládání kamenů do Sochy příběhů 

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily dvě slavnosti vkládání kamenů do Sochy příběhů.  Při 
prvním, které se uskutečnilo 3. prosince 2015, vložili do skulptury na nádvoří školy nové kameny 
nesoucí lidské osudy studenti Charitativní a sociální práce. V pátek 3. června 2016 pak další přidali 
jejich kolegové ze vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce. Obou slavností se účastnili 
vážení hosté: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek 
primátora statutárního města Olomouc, PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora statutárního 
města Olomouc, Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D., proděkanka Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.  

4.12 Činnost školské rady 

Jednání školské rady ve školním roce 2015/2016: školská rada se sešla na dvou jednáních.  

 Podzimní jednání se konalo 2. 11. 2015, hlavním bodem programu bylo projednání Výroční 
zprávy o činnosti školy za rok 2014/2015. 

 Jarní jednání školské rady proběhlo dne 4. 4. 2016, hlavním bodem programu bylo schválení 
účetní závěrky a projednání rozpočtu na kalendářní rok 2016. 

Zápisy z obou jednání jsou uloženy v ředitelně školy.  
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5 STUDIJNÍ VÝSLEDKY 

5.1 Studijní výsledky jednotlivých ročníků 
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1.ročník 
CHASOP 

denní 
75       1   38   37 

2.ročník 
CHASOP 

denní 
42   1 2 3 2 1   37 

3.ročník 
CHASOP 

denní 33       1       

33 ukončilo, 
26 vykonalo 

absolutorium 
 

          1.ročník 
CHASOP 

kombinovaná  

83 1 1 7 2   38   37 
2.ročník 
CHASOP 

kombinovaná  

45 2 1 4 6 6 7 1 31 
3.ročník 
CHASOP 

kombinovaná 

24       1       

 24 ukočilo, 14 
vykonalo 

absolutorium 
 

          1.ročník 
SOHUP denní 

38   1       13   25 
2.ročník 

SOHUP denní 

22   1   1   1 1 20 
3.ročník 

SOHUP denní 

22   1   1       

22 ukončilo, 
11 vykonalo 

absolutorium 

 

5.2 Absolutorium 

Absolutoriem je zakončeno několikaleté úsilí studentů, kteří zvládli veškeré požadavky, které studium 
přináší. Studenti jsou po ukončení studia připraveni nastoupit do praxe jako kvalifikovaní odborníci. 
Mnozí však pokračují ve studiu a snaží se rozšířit svoje znalosti a dovednosti. 

Studium na vyšší odborné škole se ukončuje absolutoriem ve smyslu § 101 a § 102 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
v platném znění, a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, kterou 
se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách. 
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Absolutorium zahrnuje obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných 
předmětů: Sociální politika, Teorie a metody sociální práce (pro vzdělávací program Charitativní 
a sociální práce) nebo Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Mezinárodní sociální a 
humanitární práce (Sociální a humanitární práce). 

5.2.1 Opravné termíny absolutoria pro školní rok 2014/2015_výsledky 

 

 Opravný termín září 2015 
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CHSP-12-A 25.9.2015 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 4 3 0 1 2 

CHSP-12-B 25.9.2015 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Lenka 
Tkadlčíková 8 3 0 1 4 

SoHuP-12-C 25.9.2015 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. Jana 
Synková 

Mgr. Vladislava 
Závrská 5 3 0 2 2 

DS-12-A 25.9.2015 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 4 1 0 3 2 

DS-12-B 25.9.2015 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 4 3 0 1 6 

 

 

Opravný termín říjen 2015 
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CHSP-12-A 21.10.2015 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 
Ph.D. 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 1 0 0 1 0 

CHSP-12-B 21.10.2015 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 
Ph.D. 

Mgr. Lenka 
Tkadlčíková 1 1 0 0 0 

SoHuP-12-C 21.10.2015 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 

Mgr. Vladislava 
Závrská 1 1 0 0 0 



 

18 
 

Ph.D. 

DS-12-A 21.10.2015 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 
Ph.D. 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 2 0 0 2 0 

DS-12-B 21.10.2015 xxx xxx xxx 0 0 0 0 3 

 

 

 

Opravný termín listopad 2015 
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CHSP-12-A 27.11.2015 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 2 2 0 0 1 

CHSP-12-B 27.11.2015 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Lenka 
Tkadlčíková 0 0 0 0 4 

SoHuP-12-C 27.11.2015 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Vladislava 
Závrská 3 3 0 0 0 

DS-12-A 27.11.2015 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 3 3 0 0 2 

DS-12-B 27.11.2015 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 1 1 0 0 6 
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5.2.2 Řádný termín absolutoria pro školní rok 2015/2016_výsledky 

Řádný termín červen 2016 
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CHSP-13-A 
13.6. - 
17.6.2016 

Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 
Ph.D. 

Mgr. Hana 
Štěpánková 15 8 3 4 0 

CHSP-13-B 
13.6. - 
17.6.2016 

Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 16 6 9 1 2 

SHP-13-C 
13.6. - 
17.6.2016 

Mgr. Ivana 
Horváthová, Ph.D. 

Lenka 
Gaaman, MA 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 16 6 5 5 5 

K-13-A 
13.6. - 
17.6.2016 

Mgr. Jaroslav 
Šotola, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Jana 
Synková 11 5 3 3 1 

K-13-B 
13.6. - 
17.6.2016 

Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 
Ph.D. 

Mgr. Jana 
Synková 6 5 1 0 4 

 

 

 

 

5.3 Seznam obhájených absolventských prací 

OBHÁJENÉ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V ZÁŘÍ 2015  

55. 2015 Faltová  Alžběta 
Veřejné mínění obyvatel Olomouce 
o hospicové péči a umírání v hospicích - 
teoretická část výzkumu 

Mgr. Petra 
Chovancová 

56. 2015 Gurková Veronika 

Využití modelů komunitní práce 
v současné praxi sociálních pracovníků 
pobytových zařízení sociálních služeb pro 
seniory v Olomouci 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 

57. 2015 Hölblingová Martina 
Činnost dobrovolníků Dobrovolnického 
centra ADRA v hospici ve Frýdku-Místku 
– inspirace pro další uplatnění 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, 
Ph.D. 

58. 2015 Kopecká Marie Vliv osobní asistence na vztahy klienta 
s členy rodiny 

PhDr. Mgr. Libor 
Novosád, Ph.D. 

59. 2015 Lokočová Markéta Souhrn způsobů realizace komunitní 
práce na území Moravskoslezského kraje 

Mgr. Daniel 
Vrána 
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60. 2015 Mazáková Miloslava Způsoby práce se zadluženým klientem Mgr. Adéla 
Adámková 

61. 2015 Němcová Jitka Možnosti sociální práce v terapeutické 
komunitě pro drogově závislé 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 

62. 2015 Plecháčková Helena 
Syndrom vyhoření u pěstounů a 
možnosti jeho prevence: projekt 
výzkumu 

Mgr. Vladislava 
Závrská 

63. 2015 Polzerová Petra Soužití se seniorem 
Mgr. Pavlína 
Valouchová, 
Ph.D. 

64. 2015 Skalická  Veronika 
Návrh na vytvoření dobrovolnického 
programu na základě zkušeností 
s mezinárodní organizací 

Ing. Ester 
Danihelková 

65. 2015 Skalková Sandra 
Syndrom vyhoření a supervize 
u sociálních pracovníků pracujících 
s osobami se zrakovým postižením 

Mgr. Hana 
Krylová, Ph.D. 

66. 2015 Šumpíková Jana Média jako nástroj pro dosažení cílů 
sociální práce 

Mgr. Vladislava 
Závrská 

67. 2015 Zapletalová Vendula Dobrovolnický program pro projekty 
Charity Šternberk 

Ing. Ester 
Danihelková 

OBHÁJENÉ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V ŘÍJNU 2015  

68. 2015 Aljančičová  Klára 
Specifika změn po příchodu křesťanství 
v kontextu globálního rozvoje se 
zaměřením na Ugandu 

Mgr. et Mgr. 
ThLic. Jaroslav 
Franc, Th.D. 

69. 2015 Mašová Kateřina Integrace cizinců v Olomouci 
Mgr. et Mgr. 
Agnieszka Zogata 
Kush, Ph.D. 

OBHÁJENÉ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V LISTOPADU 2015  
70. 2015 Beran Gecová Markéta Z války do civilu: integrace novodobých 

válečných veteránů do civilního života 
Mgr. Vladislava 
Závrská 

71. 2015 Bublanová Lucie 

Charakteristika systému pomoci rodinám 
s dětmi s DMO v okrese Třebíč 
v kontextu koordinované, zejména 
sociální, rehabilitace 

PhDr. Mgr. Libor 
Novosád, Ph.D. 

72. 2015 Girčáková Aneta Raná péče v Olomouci 
Mgr. Tomáš 
Vyskočil 

73. 2015 Hasala Andrea Využití modelů komunitní práce se 
seniory ve službách prevence 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 

74. 2015 Hořínová  Jana 
Reflexe příčin bezdomovectví u klientů 
azylových domů střediska Samaritán 
v Olomouci PhDr. Petr Prinz 

75. 2015 Netuková Alena Státní občanství ČR - vývoj a současná 
situace Mgr. Jan Mochťák 

76. 2015 Spurná  Nela 
Využití modelů komunitní práce 
v současné praxi kurátorů pro dospělé 
při práci se seniory v Olomouci 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 
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77. 2015 Šproch  Radek Význam street workoutu pro sociální 
práci Mgr. Pavel Žwak 

78. 2015 Valová Klára Současné trendy v dobrovolnictví 
pohledem lidí pracujících s dobrovolníky 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, 
Ph.D. 

 

 

OBHÁJENÉ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V ČERVNU 2016  
      
1. 2016 Bakalíková Martina Potenciální riziko bezdomovectví 

u seniorů Olomouckého kraje 
Mgr. Iveta 
Kráčmarová 

2. 2016 Baková Ivana 
Proces přechodu klienta s mentálním 
postižením do služeb s nižší mírou 
podpory, jeho klady a rizika 

PhDr. Mgr. Libor 
Novosád, PhD. 

3. 2016 Fryštacká Markéta Podpora dětí při úmrtí v rodině PhDr. Jan 
Vančura, Ph.D. 

4. 2016 Fürstová Eva Pomoc v prožívání zármutku v souvislosti 
se ztrátou partnera 

PhDr. Jan 
Vančura, Ph.D. 

5. 2016 Garecová Denisa Pěstounská péče na přechodnou dobu 
jako zaměstnání 

Mgr. Iva 
Linhartová 

6. 2016 Havranová Barbora 
Voluntourismus a jeho vliv na životy dětí 
vyrůstajících v sirotčincích na území 
Kambodži 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 

7. 2016 Hoblíková Michaela Charakteristika mladého lídra 
v komunitní práci 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 

8. 2016 Chýlková Karolína 
Projekt výzkumu kvalitativního šetření 
experimentů s nealkoholovými drogami 
u dětí a mládeže 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, Ph.D. 

9. 2016 Igazová Martina 

Projekt výzkumu kvalitativního šetření 
zaměřený na přínosy pro samotné 
dobrovolníky v pomoci uprchlíkům na 
státních hranicích 

Mgr. Tereza 
Malochová 

10. 2016 Jelenová Petra Doprovázení umírajících v pobytových 
službách pro seniory: příprava výzkumu 

Mgr. Petra 
Chovancová 

11. 2016 Jordová Aneta Vnímání způsobů pomoci lidmi bez 
domova v Olomouci 

Mgr. Iva 
Linhartová 

12. 2016 Juřičková Eliška 
Profesní image terénní/ho sociální/ho 
pracovnice/íka pohledem studentů 
gymnázia 

Mgr. Eva Bělocká, 
DiS. 

13. 2016 Kolářová Hana Možnosti přijetí uprchlíků farností - 
integrace na lokální úrovni 

Mgr. Tereza 
Malochová 

14. 2016 Königová Renáta Seniorka versus juniorka Mgr. Miloslava 
Šotolová 
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15. 2016 Krajcigr Miroslav Zdroje finančních prostředků pro provoz 
potravinových bank v České republice 

Ing. Ester 
Danihelková 

16. 2016 Kupková Kateřina Dobrovolnictví - projekt obsahové 
analýzy vybraných kvalifikačních prací 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, Ph.D. 

17. 2016 Macurová Barbora 
Rozdíly v rituálech a zvycích spojených 
s umíráním v hospici a domově pro 
seniory 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 

18. 2016 Malíková Adéla 
Sociální podniky jako možnost 
zaměstnávání mládeže z dětských 
domovů 

Ing. Ester 
Danihelková 

19. 2016 Menšíková Ivana 
Sdílená péče v percepci rodiny pečující 
o seniora s vysokou mírou závislosti na 
péči 

Mgr. Petra 
Chovancová 

20. 2016 Molková Jana Využití konceptů péče v péči o seniory 
s Alzheimerovou chorobou 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 

21. 2016 Nevřalová Martina Sebepojetí osob s mentálním postižením PhDr. Jan 
Vančura, Ph.D. 

22. 2016 Ostríž Rastislav Spirituální potřeby seniorů v procesu 
individuálního plánování 

ThLic. Michal 
Umlauf 

23. 2016 Ostřanská Jana Legislativní a institucionální ukotvení 
vztahu pěstounů a biologických rodičů 

Mgr. Hana 
Šlechtová, Ph.D. 

24. 2016 Pavlíčková Kristýna 
Projekt kvalitativního výzkumu postoje 
studentů CARITAS- VOŠs Olomouc 
k umírání a smrti. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

25. 2016 Píchová Karolína 
Příklad dobré praxe v Nizozemsku ve 
srovnání s fungováním sociálních farem 
v České republice 

Ing. Ester 
Danihelková 

26. 2016 Procházková Zuzana 
Projekt výzkumu interkulturní citlivosti 
české společnosti pohledem odborníků 
v oblasti interkulturních vztahů 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, Ph.D. 

27. 2016 Ryšavá Marie 
Srovnání profese doprovázejícího 
pozůstalých v Kentucky a v České 
republice 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 

28. 2016 Rýznarová Pavlína 
Dobrovolnictví zaměřené na práci s lidmi 
bez domova v Cork Simon Community 
v Irsku 

Mgr. Iva 
Linhartová 

29. 2016 Sahajová Martina Role sociálního pracovníka ve 
zdravotnictví 

Mgr. Iva 
Linhartová 

30. 2016 Slováčková Vlasta Dopad alkoholismu na život členů rodiny Mgr. Hana 
Štěpánková 

31. 2016 Sokolová Anna 
Strategie a nástroje zvládání práce 
krizových interventů v olomouckém 
charitním centru krizové pomoci 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

32. 2016 Spáčilová Lenka 
Změna sociálního fungování osoby 
s postižením zraku po získání vodícího 
psa 

Mgr. Iva 
Linhartová 
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33. 2016 Spěváková Lucie 
Specifika práce s klienty s těžkým 
tělesným postižením v pobytových 
sociálních službách 

Mgr. Zlata 
Čajanová 

34. 2016 Staňková Adéla Problémy a výzvy české sociální práce 
v současnosti 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 

35. 2016 Šenkeříková Katarína 

Zhodnocení procesu individuálního 
plánování s uživateli nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež se zaměřením 
na uživatele od 6 do 14 let a romské 
uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín 

Mgr. Martin 
Bednář, Ph.D. 

36. 2016 Šertlerová Eliška Rizika svěřování dětí do pěstounské péče Mgr. Hana 
Štěpánková 

37. 2016 Šimková Denisa Olomoucká síť služeb zaměřená na 
cílovou skupinu migrantů 

Mgr. Tereza 
Malochová 

38. 2016 Šütöová Alžběta Problematika integrace romských žáků 
do běžné školy - případová studie 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, Ph.D. 

39. 2016 Švancarová Petra Bariéry a limity lidí bez domova při 
využívání zdravotnických služeb 

Mgr. Petra 
Chovancová 

40. 2016 Tkáčová Marie 
Zjištění potřeb pěstounů při výkonu 
pěstounské péče v období odchodu 
dítěte z rodiny 

Mgr. Iva 
Linhartová 

41. 2016 Topičová Lenka Možnosti léčby člověka závislého na 
alkoholu v Olomouckém kraji 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

42. 2016 Večeřová Helena Popsání vztahu mezi genderem a faktory 
vzniku chudoby 

Mgr. Pavlína 
Valouchová, Ph.D. 

43. 2016 Větrovský Stanislav Realitní terapie a její využití v praxi 
konkrétní organizace 

Mgr. Miloslava 
Šotolová 

44. 2016 Větříšková Jana 

Výměna informací mezi pracovníky 
sociální služby a zákonnými zástupci 
uživatelů z pohledu pracovníků služby 
denních stacionářů pro lidi s mentálním 
postižením 

Mgr. Martin 
Bednář, Ph.D. 

45. 2016 Vyskočilová Alena 

Zpracování analýzy potřeb sociálně 
preventivních programů pro děti ve věku 
12 – 15 let v regionu Polensko z pohledu 
metodiků prevence základních škol 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

46. 2016 Walach Magda Prevence ztráty bydlení u seniorů před 
propuštěním ze zdravotnických zařízení 

Mgr. Iva 
Linhartová 

47. 2016 Wilczková Veronika 
Svépomocné skupiny pro pečující osoby 
o člověka s demencí a jejich činnost na 
Moravě 

Mgr. Miroslava 
Petřeková 

48. 2016 Zdráhalová Eva 
Chráněná pracovní místa v olomouckém 
Středisku sv. Vincence pro lidi 
s duševním onemocněním 

Ing. Ester 
Danihelková 

49. 2016 Zdražil Vladimír Informační technologie a zdravotní 
postižení 

Mgr. Vladislava 
Závrská 
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50. 2016 Žamberová Anna Detenční centra a jejich alternativy na 
Maltě 

PhDr. Mgr. Eva 
Kubíčková 

51. 2016 Žůrková Barbora 
Postavení farníků ve vybraných 
farnostech k možnostem zapojení do 
komunitní práce 

Mgr. Dita 
Palaščáková 

      
      

5.4 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 

 

Vyučující Předmět 

Lenka Gaaman, MA 

Child Protection 

 

Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Dita Palaščáková 

Kazuistický seminář –
migrace a integrační 
proces na území ČR v praxi  

 

Mgr. Ivo Mludek Public relations 

Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 
Politické a sociální důsledky 
společenské nesnášenlivosti 

Mgr. Karolina Hrbková 

Sociální práce s pachateli a 
oběťmi trestných činů 
v kontextu výkonu 
alternativních trestů 

Mgr. Petra Chovancová, Mgr. Miroslava Petřeková Etická výchova 

Mgr. Jan Zahradník 
Motivační a intervenční 
techniky při práci s klientem 

 

5.5 Bakalářské studium 

 

Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je souběžně 
se studiem na vyšší odborné škole realizován bakalářský studijní program Sociální politika a sociální 
práce – studijní obory Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce (resp. Mezinárodní 
sociální a humanitární práce), a to na základě smlouvy o spolupráci ze dne 29. 3. 2000, respektive 
7. 12. 2012. 
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Bakalářský studijní program je tříletý a není možné jej absolvovat, aniž by student byl zařazen ke 
studiu na vyšší odborné škole. Studentům se tak nabízí ideální možnost získat i vysokoškolské 
vzdělání a akademický titul „bakalář“.  

Slavnostní zahájení akademického roku pro studenty prezenční formy studia proběhlo na 
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 21. 9. 2015, pro studenty 
kombinované (tj. dálkové) formy studia 19. 9. 2015.  

K 31. 10. 2015 studovalo v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce celkem 
353 studentů, a to v oboru:  

 Charitativní a sociální práce – prezenční studium: 139  

 Charitativní a sociální práce – kombinované studium: 136  

 Mezinárodní sociální a humanitární práce – prezenční studium: 78 

 Ve školním roce 2015/2016 (1. 9. 2015–31. 8. 2016) úspěšně absolvovalo bakalářský studijní 
program Sociální politika a sociální práce celkem 72 studentů. Z toho státní závěrečnou zkoušku 
v oboru Charitativní a sociální práce (prezenční forma studia) absolvovalo 37 studentů, Charitativní 
a sociální práce (kombinovaná forma studia) 26 studentů, obor Mezinárodní sociální a humanitární 
práce 9 studentů. 

5.6 Studijní soustředění, výcviky 

5.6.1 Zátěžový výcvik 

Zátěžový výcvik, který je součástí výuky 2. ročníku SOHUP, probíhal ve formě dvou přípravných dnů 
ve škole a týdenního výcviku v terénu ve dnech 12. až 17. října 2015 v oblasti Jánských Koupelí. Výcvik 
je zařazen do studijního programu tohoto oboru a jeho cílem je ověřit a podpořit schopnost studentů 
překonat kritické situace typické pro práci v rámci humanitární pomoci.  

Výcvik absolvovalo 18 studentů. Výcvik je připravován organizací Salanga, pod vedením Jakuba 
Němce. Za školu se zúčastnila Mgr. Miroslava Petřeková, Mgr. Ing. Jan Říkovský, Mgr. Martin Bednář,  
Ph.D. Supervizi vedl PhDr. Jan Vančura, Ph.D. Studenti obdrželi mezinárodní certifikát o absolvování 
výcviku. 

5.6.2 Studijní soustředění studentů denního studia 

Studijní soustředění denních studentů - Vizovice 

V dnech 25.–29. 4. 2016 proběhlo studijní soustředění pro studenty prvního a druhého ročníku oboru 
Charitativní a sociální práce ve Vizovicích, v areálu Revika. 

Část programu zajišťovali interní zaměstnanci (simulace z oblasti terénní sociální práce, nácvik první 
pomoci, doprovodný program zaměřený na týmovou spolupráci a osobnostní růst). Podstatnou část 
vzdělávacího programu zajišťovali externí lektoři. Na programu se přednáškami a workshopy podíleli: 

 
O. Gorazd František Krušina: úvodní přednáška „Ecce Homo!“ 

Bc. Alexandr Dvořák: Zamyšlení nad lidmi bez domova, lidmi bez štěstí  
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Mgr. Eva Bělocká: My a fairtrade 

Bc. Jana Štefková, Dis.: Využití tradic regionu v sociálních službách pro seniory 

Mary Shaw, Ph.D.: Kdo jsem? Identita, důstojnost, osobnostní vývoj 

        Otcovské a mateřské zranění 

        Trauma: psychologické a duchovní důsledky (přednášky s překladem) 

Doc. ThDr. Slávka Karkošková: CSA – Sexuální zneužívání dětí: práce s oběťmi a  pachateli  

 PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann: Zdravé sebepojetí: Sebepoškozování versus radost z bytí 

 

Studijní soustředění naplnilo požadavky formulované v akreditaci: studenti si rozšířili svoje profesní 
znalosti, získali praktické zkušenosti a dovednosti podstatné pro budoucí odbornou práci, a měli 
možnost rozvíjet týmovou spolupráci a lépe se seznámit se spolužáky. 

Týdenní studijní soustředění má v učebním plánu denního studia nezastupitelný význam. Mimoškolní 
prostředí poskytuje pro celou řadu aktivit vhodnější podmínky, umožňuje prožití zcela jiných situací, 
hlubší vzájemné seznámení se apod.  

5.6.3 Studijní soustředění studentů kombinovaného studia 

Studijní soustředění pro kombinované studium – Drnovice 

Studijní soustředění pro studenty prvních a druhých ročníků oboru Charitativní a sociální práce 
(kombinovaná forma) proběhlo 20.-23. 1. 2016 v areálu hotelu Allvet v Drnovicích u Vyškova.  Vedle 
interních zaměstnanců lektorovali přednášky a workshopy pozvaní hosté:  

O. Karel Satoria: úvodní přednáška „Povoláním člověk“ 

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.:   

Lékařská etika počátku a konce života: Kmenové buňky, IVF, euthanasie atd.  

 Etické poradenství – kasusistiky 

Jiří Královec, Dis.: Praktická podpora rodiny s postiženým dítětem  

Mgr. Aleš Neusar, PhD.: Jak psát smysluplnou závěrečnou práci 

Mgr. Ing. Jan Zachoval: Různé představy nemocného a jeho blízkých o jeho potřebách  

Mgr. Alena Černá: Psychologická podpora dětských onkologických pacientů 

Bc. Vladimír Procházka: V růžovém sadu. Dialog v pracovní terapii s lidmi s mentálním 
postižením 

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.: Podpora rodinného fungování 
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prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.: Stáří, utrpení, smrt    

 

Cíle studijního soustředění byly naplněny v souladu s akreditací: studenti si prohlubovali vědomosti 
v intenzivní interaktivní výuce pod vedením odborníků z praxe, a kromě získávání odborných znalostí 
měli možnost pracovat na svých dovednostech potřebných pro svoji budoucí odbornou praxi. 

Také u studentů kombinovaného studia má studijní soustředění mimo prostory školy nezastupitelný 
význam. Umožňuje nejenom realizaci netradičních aktivit, ale poskytuje dostatek příležitostí k prožití 
specifických situací, rozšíření praktických dovedností a schopností a v neposlední řadě navázání 
neformálních kontaktů, na které při frekvenci setkávání se pouze jedenkrát do měsíce, mnoho času 
nezbývá.  

5.6.4 Blok expertů 

Letošní Blok expertů, určený pro studenty Sociální a humanitární práce, pokračoval v duchu loni 
započatých změn. Koncepce se tentokrát odvíjela od jednotlivých fází projektového cyklu. Součástí 
Bloku expertů byl letos také praktický workshop, při kterém museli studenti získané teoretické 
dovednosti uplatnit při řešení simulace humanitární katastrofy.  

V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce, který se letos uskutečnil 
v termínu 1. – 5. února 2016 a ústředním tématem se stal programový cyklus humanitární práce, byly 
realizovány následující semináře, workshopy a přednášky: 

 Jan Svitálek (Člověk v tísni): EVALUACE. Přechod od humanitární práce k rozvojové 
spolupráci.  

 Martin Zamazal a Lubomír Ponocný (ACHO a CHČR): IMPLEMENTACE. Praktické příklady 
finančního řízení při poskytování humanitární pomoci.  

 Hynek Ciboch (Česká rozvojová agentura): ANALÝZA POTŘEB. Formulace a identifikace 
pohledem donora.  

 Petra Vránová (Člověk v tísni): KOORDINACE. Spolupráce s místními organizacemi. 

 Praktické cvičení (Partners for Democratic Change): SIMULACE. Humanitární pomoc. 

 

5.6.5 Psychosociální výcvik 

Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům v návaznosti na teoretickou přípravu zážitkovou 
aktivitu, bezprostředně důležitou pro práci v pomáhajících profesích. Je zaměřen nejen na odborné 
znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých schopností a specifických 
sociálních dovedností. Psychologické techniky, hry a modelové situace poskytují účastníkům široké 
spektrum srovnání (zpětné vazby) a intenzivních prožitků z procesu sebepoznání. 

Každoročně jej pod vedením zkušených lektorů (PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. a Marek Kolařík, 
Ph.D.) absolvují studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce a studenti 
3. ročníku vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce.  
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5.7 Odborná praxe  

Nedílnou součástí výuky na naší škole je odborná praxe. Ta představuje praktický nácvik metod 
osvojených během studia a umožňuje studentům konfrontovat své představy o sociální práci 
se skutečností. Studenti si mohou vybrat z více než 120 místních, národních i zahraničních zařízení. 
Realizaci tuzemských i zahraničních praxí po organizační stránce zajišťuje Středisko praktického 
vzdělávání, obsahovou stránku praxí mají na starost tutor a učitel semináře k Odborné praxi, mentor 
na pracovišti a interní/externí supervizor. Každý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, 
nicméně všichni společně se snaží se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního 
rozvoje, sledovat a podporovat jeho růst, hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy 
vzdělávání ve škole a na praxi.  

5.7.1 Odborná praxe vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce 

Odborná praxe oboru Charitativní a sociální práce probíhá v charitních, sociálních a jiných zařízeních 
či institucích různého typu, vždy s ohledem na to, aby byla umožněna odborná profilace studenta 
podle jeho studijních i osobnostních předpokladů. Seznam tuzemských pracovišť odborné praxe tvoří 
Přílohu č. 2. 

V denním studiu je v prvním a druhém období zařazena motivační týdenní praxe, ve třetím období 
každý student absolvuje řízenou praxi ve dvou různých organizacích z hlediska typu sociální práce i 
klientely a ve čtvrtém pak projde dvěma čtrnáctidenními praxemi na pracovištích dle individuálního 
zájmu. V pátém období je zařazena praxe osmitýdenní (studenti mají možnost absolvovat ji 
v zahraničí v rámci programu Erasmus+ – Leonardo da Vinci) dle profilace studentů, zejména 
s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Po návratu z těchto 
dlouhodobých praxí studenti ukládají kameny symbolizující osudy klientů a lidí, s nimiž se během 
praxí setkali, do „Sochy příběhů“ na nádvoří školy, v prostorách školy probíhají také veřejné 
prezentace praxí realizovaných v zahraničí.  

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu i u studentů kombinovaného 
studia, plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a v profesionální přípravě na výkon 
povolání v provozních podmínkách. Představuje interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky 
a dovednosti ze všech předmětů, zejména z metod sociální práce, psychologie, pedagogiky, 
zdravotních nauk, filozofie a etiky, teologie, sociálního učení církve, sociální politiky, sociální 
patologie a problémů etnických a menšinových skupin. Studenti kombinovaného studia povinně 
absolvují celkem 80 hod. praxe v každém školním roce. 

5.7.2 Odborná praxe vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce 

Organizace výuky je uspořádána tak, že praxe vhodným způsobem doplňuje teoretickou výuku, 
zároveň však umožňuje systematickou teoretickou přípravu a zhodnocení praktických zkušeností. 
Přímá praxe na pracovišti činí 17 týdnů (680 hodin), na praxi vždy navazuje supervize (před výjezdem 
na praxi zahraniční probíhá navíc supervize přípravná). 

Tuzemské praxe v letním období 1. ročníku umožňují studentům seznámit se s rozmanitými 
sociálními službami a cílovými skupinami (seniory, handicapovanými lidmi, lidmi bez domova, 
rodinami s dětmi atp.) a být v přímém kontaktu s klienty. Rozdělení praxí do dvou týdenních období 
umožňuje studentům navštívit alespoň dvě pracoviště z pestré nabídky předkládané školou.  
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Cílem tuzemských praxí je získávání praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku 
je to zejména schopnost přizpůsobit komunikaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt a být 
schopen také komunikace neverbální. Student by se měl také naučit chápat a respektovat odlišnosti 
menšin, umět identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy, což umožní následná 14denní 
praxe v zimním období 2. ročníku, kterou studenti absolvují v zařízeních pracujících s migranty, 
uprchlíky, menšinami, v organizacích zabývajících se krizovou a humanitární pomocí, problematikou 
obchodu s lidmi atd.  

Důležitým vymezujícím prvkem pro volbu tuzemských praxí studentů je také návaznost jejich domácí 
praxe na zahraniční praxi, kterou vykonávají povinně v letním období 2. ročníku. Znamená to, že 
pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit 
s těmito službami nejprve v ČR. 

Letní období druhého ročníku zahrnuje dlouhodobá souvislá praxe dle profilace studentů, zejména 
s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Větší část této praxe by 
studenti měli absolvovat v zahraničí. Student si může praxi vybrat sám nebo využít nabídky školy, 
která zahrnuje dostatečný počet míst v různých, zejména východoevropských, ale také asijských či 
afrických zemích. Je možno využít také pracovišť v zemích EU, které se nabízí v rámci programu 
Erasmus+: Erasmus. 

Na práci v zahraničí jsou studenti připravováni teoreticky ve výuce, prakticky v podobných zařízeních 
v České republice a jazykově v různých kurzech, které většinou škola organizuje či zprostředkovává. 

Kromě povinných zpráv a dalších prací, které jsou součástí jejich portfolia praktických kompetencí 
a podmínkou zápočtů z předmětů praxe, přiváží studenti stejně jako studenti vzdělávacího programu 
CHASOP, zajímavé a hluboké příběhy osudů klientů a lidí, které během své práce potkali. Tyto příběhy 
prezentují veřejnosti v rámci ceremoniálu „Vkládání kamenů do Sochy příběhů” či prostřednictvím 
různých setkání, výstav a tiskových besed. Po návratu studentů ze zahraničí také pravidelně probíhají 
veřejné prezentace jednotlivých praxí, které jsou velmi přínosné zejména pro studenty nižšího 
ročníku stejného oboru, kteří se na odjezd do zahraničí připravují. 

5.8 Přehled mezinárodních praxí studentů vzdělávacího programu CHASOP a SOHUP  

Mezinárodní praxe studentů obou vzdělávacích programů se realizují díky několika mezinárodním 
projektům. V následující části nabízíme přehled projektů a v rámci nich realizovaných praxí.  

 

Mezinárodní projekty Erasmus+ 

5.8.1 Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců (bývalý program 
Leonardo da Vinci) 

 úspěšně realizován již desátý projekt v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: 
Vzdělávací mobilita jednotlivců (bývalý program Leonardo da Vinci) č. 2015-1-CZ01-
KA102-013421 (červenec 2015–červen 2016) s celkovým objemem finančních 
prostředků ve výši 35.372 EUR 

 umožnil osmitýdenní praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy) 
studentům třetího ročníku CHASOP v měsících říjen-prosinec 2015 v následujících 
organizacích 
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Andrea Kelnerová Velká Británie Migrants Forum 

Martina Nevřalová Velká Británie Realife Trust Cambridge 

Pavlína Rýznarová Irsko Cork Simon Community 

Marie Tkáčová Irsko Cork Simon Community 

Petra Jelenová Německo Maria Rast Herford 

Karolína Píchová Nizozemsko Erve Meyerinkbroek 

Kateřina Kupková Slovensko Gréckokatolická charita Prešov 

Kristýna Pavlíčková Slovensko Gréckokatolická charita Prešov 

      

5.8.2 ERASMUS 

 úspěšně realizován desátý projekt v rámci programu ERASMUS+ 2015-1-CZ01-KA103-013417 
(srpen 2015-květen 2017) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 35.064 EUR 

 umožnil tříměsíční praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy) studentům 
druhého ročníku SOHUP v únoru až květnu 2016 v následujících organizacích: 

 

Michaela Drcmánková Itálie Caritas Diocesana e di Ferrara Comacchio 

Barbora Pegleyová Velká Británie Migrants Organise 

Maria Potapova Rumunsko Caritas Baia Mare, Caritas Satu Mare 

Jakub Smékal Makedonie Centre for Social Initiatives Nadež 

Alexandr Vrabček Řecko Caritas Athens 

 

 Po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace zkušeností ze 
zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké veřejnosti (červen 2016). 

 

5.8.3 Praxe mimo programové země Erasmus+  

 

 spolufinancovány školou a studentem, případně s podporou individuálních sponzorů 
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 CHASOP 

Osmitýdenní praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné supervize) 
studentům třetího ročníku CHASOP proběhla v říjnu–prosinci 2015 v následujících organizacích: 

 

 

 

 

 SOHUP 

Praxe v rozsahu 3-5 měsíců (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 
supervize) studentů druhého ročníku SOHUP proběhly v únoru až srpnu 2016 v následujících 
organizacích: 

 

Dita Kašperová 
Indie 

The Bethany Society, Jesuit Refugee Service, 
H.O.P.E… Eliška Štanclová 

Lisa Antonetti 
Srí Lanka Jesuit Refugee Service/JC:HEM 

Eliška Jelínková 

Tereza Henslová Arménie Caritas Armenia 

Martina Rajdusová 
Gruzie Society Biliki 

Daniela Šnejdarová 

Martina Svobodová Kambodža Krom Akphiwat Phum 

Tereza Ficová 

Keňa 

D.O.M. Our Lady of Grace Children´s Home 
Marimba Tereza Vašková 

Anna Juřičková 
Wale Wale Kenya, Golden Girls Foundation 

Veronika Svitáková 

Aneta Mikulíková Etiopie Shiny Day Social Service Association 

Eliška Johnová 
USA 

Audubon Area Community Services 

Marie Ryšavá Hospice of Western Kentucky 

Magda Walach Polsko 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być 
Razem 
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Stanislav Duplinský 
Ekvádor San José Freinademetz SVD Fu Shen Fu 

Kateřina Nováková 

 

 Po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace zkušeností 
ze zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké veřejnosti (červen 2016). 

 

5.9 Mezinárodní spolupráce 

5.9.1 Program ERASMUS+: Erasmus  

 umožnil mobility zaměstnanců na stáže, školení a výukové pobyty do následujících organizací: 

Lenka Tkadlčíková Nizozemí Windesheim, University of 
Applied Sciences 

Tereza  Malochová Řecko Caritas Athens 

Marie Badalová Rakousko Wiener Vinzi Werke 

Jana Synková Rakousko Wiener Vinzi Werke 

Hana Štěpánková Rakousko Wiener Vinzi Werke 

Miloslava Šotolová Rakousko Wiener Vinzi Werke 

Miroslava Petřeková Rakousko Wiener Vinzi Werke 

Martin Bednář Malta European School of English Ltd 

Eva Kubíčková Island InterCultural Ísland 

 

 

 schválen a zahájen nový projekt v rámci programu ERASMUS+: Erasmus č. 2016-1-CZ01-
KA103-022770 (červen 2016-květen 2018) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 
23.967 EUR 

 

5.9.2 Spolupráce CARITAS - VOŠs Olomouc a vysokoškolských institucí z Owensboro, 
Kentucky, USA (Brescia University, Owensboro Community and Technical College) 

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce, která byla zahájena v roce 2011, mezi CARITAS – 
VOŠs Olomouc a Owensboro Community and Technical College v oblasti vzdělávání v sociální práci. 
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Dvě studentky vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce absolvovaly dvouměsíční stáž ve 
dvou nových organizacích, se kterými se podařilo navázat spolupráci: Hospice of Western Kentucky a 
OASIS – Shelter for Battered Woman. V rámci této spolupráce se uskutečnila druhá stáž vyučující 
v USA, na kterou byla vybrána Mgr. Vladislava Závrská. Na OCTC a Brescia University strávila 2 měsíce 
(březen-duben) a vyučovala Sociologii, dále se podílela na distančním vzdělávání a dalším rozvoji a 
plánování spolupráce. Spolupráce s oběma školami z Owensboro bude do budoucnosti možná také 
díky úspěšné žádosti o grant z programu Erasmus+, spolupráce s partnerskými zeměmi. 

5.9.3 Spolupráce CARITAS - VOŠs Olomouc a vysokoškolských institucí z Ázerbajdžánu, 
Moldavska, Mexika, Indie a Srí Lanky 

Ve školním roce 2015/2016 byl zahájen projekt spolupráce s vysokoškolskými institucemi a 
organizacemi v praxi z výše zmíněných zemí, který je financován ze zdrojů programu Erasmus+. 
Projekt je zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a budování platformy pro 
budoucí spolupráci, zároveň umožňuje zvýšení kvality studentských praxí skrze stabilní partnerství 
s organizacemi, působícími v terénu. V rámci projektu již proběhly čtyři mobility, 2 zaměstnanců 
CARITAS-VOŠs Olomouc do Moldavska (Eva Kubíčková, Jan Říkovský) a na Srí Lanku (Tereza 
Malochová, Jan Říkovský), projekt pokračuje realizací dalších mobilit až do července 2017. 

5.9.4 Projekt EU Aid Volunteers, posilování kapacit jižních partnerů 

CARITAS - VOŠs Olomouc je od prosince 2015 přidruženým partnerem projektu na posilování kapacit 
v rámci programu EU Aid Volunteers. Tento projekt je realizován konsorciem humanitárních 
organizací sdružených pod ACT Alliance s konzultantskou rolí tří vysokoškolských institucí (University 
of Copenhagen, Dánsko; Wageningen University, Nizozemí; CARITAS - VOŠs Olomouc, Česká 
republika).  

5.10 Poradenské služby pro studenty 

5.10.1 Psychologické poradenství 

Studenti mají možnost setkání se školním psychologem. Konzultace probíhají po předchozí domluvě 
ve velké učebně a zajišťuje je PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 

5.10.2 Profesní a kariérní poradenství 

CARITAS – VOŠs Olomouc studentům od 1. 10. 2015 nabízí nový typ služeb zaměřených na profesní a 
kariérní poradenství. Cílem je podpora studentů (a absolventů do dvou let od ukončení studia) při 
rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání, volby zaměstnání a rozvoje kariéry. 

Nabídka zahrnuje individuální poradenství a konzultace v následujících oblastech: 

1. Volba dalšího/navazujícího studia – poradenství v oblasti možností, volba školy, diagnostika 
individuálního stylu učení, příprava na motivační pohovor 

2. Vstup na trh práce – diagnostika osobnostních předpokladů pro různé pozice, diagnostika motivace 
(motivační poloha, kariérové kotvy), volba práce, konzultace CV, tvorba motivačního dopisu, příprava 
na výběrové řízení, sebeprezentace, práva a povinnosti z hlediska legislativy 
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3. Založení vlastní organizace, rozjetí vlastních plánů – „inkubátor a akcelerátor“ – orientace 
v legislativě, tvorba manažerského plánu, plán rizik, financování, vyhledávání zdrojů, projektování, 
vyjednávání, fundraising, sebeprezentace 

Poradenství poskytuje Mgr. Dita Palaščáková v čase a místě podle individuální objednávky. 

5.10.3 Duchovní poradenství 

Školní spirituál, otec Gorazd, poskytuje studentům a zaměstnancům naší školy duchovní podporu 
nejen ve škole, ale také v průběhu studijních soustředění mimo školu. 

5.11 Servis studentům 

5.11.1 Ubytování studentů 

Studentům CARITAS – VOŠs Olomouc z větších vzdáleností je poskytováno ubytování na koleji, která 
je součástí hlavní budovy školy. Kapacita koleje umožňuje ubytování 86 studentům ve dvou, tří 
a čtyřlůžkových pokojích na třech podlažích. 

Kolej je tvořena bočním křídlem (východní trakt) a uzavíracím křídlem (jižní trakt). V každém křídle je 
hygienické zařízení (toalety a umývárna se sprchami) a kuchyňka vybavená vařičem, varnou konvicí, 
chladničkou a mikrovlnnou troubou. Studenti mohou využívat tři automatické pračky. Na pokoji má 
každý student postel s úložným prostorem, psací stůl s lampou, židli, šatní skříň a polici. Díky 
technologii wi-fi mohou studenti používat na pokojích svoje osobní počítače či notebooky. 

V přízemí se nachází respirium s klavírem a stolním fotbalem, učebna vybavená počítači s připojením 
na internet, společenská místnost s televizorem, videorekordérem a DVD přehrávačem. Ve vestibulu 
stolní tenis a elektronické šipky. Vestibul tvoří průchod do zahrady na hradbách s výhledem do 
městského parku. 

Ve školním roce 2015/2016 bylo na koleji ubytováno 7 studentů a 79 studentek.  

5.11.2 Školní knihovna 

Školní knihovna je budována od roku 1996 a každým rokem jsou do ní zařazeny desítky nových titulů 
odborné literatury. Studentům je k dispozici knihovna a studovna na ulici Křížkovského 6. Ve školním 
roce 2015/2016 činil přírůstek 203 titulů, studenti si tedy mohou vybírat z celkového počtu 5 330 
knih a 224 časopisů. Knihovna je otevřená každé úterý od 12:30 do 16:00 a ve čtvrtek od 8:30 do 
11:30. Pokud mají konzultace studenti kombinovaného studia, pak je knihovna otevřená i v pátek od 
13:00 do 14:30 hodin. Ve školním roce 2015/2016 bylo zaevidováno 2 906 výpůjček.  

Studenti mohou za stejných podmínek jako studenti UP využívat služeb Informačního centra UP, 
které je v bezprostřední blízkosti školy, jakož i univerzitních knihoven, Státní vědecké knihovny apod. 

5.11.3 Stravování studentů 

Studenti i zaměstnanci školy měli i ve školním roce 2015/2016 možnost využít školní výdejnu stravy. 
Mohou volit z nabídky tří hlavních jídel, z toho vždy jedno bezmasé. Cena oběda je 62,74 Kč. Studenti 
hradí z této ceny 34,- Kč. Ve školním roce 2015/2016 byla dodavatelem stravy firma SCOLAREST – 
zařízení školního stravování spol. s r.o. Praha. 
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5.11.4 Technické vybavení školy 

Studentům naší školy jsou k dispozici tři počítačové učebny s třiceti počítači celkem. Učebnu 
v budově na Náměstí republiky mohou studenti volně využívat v pracovní dny od 8:00 hod. do 
uzavření školy (20:00 hod.) v době, kdy neprobíhá výuka. Je zde k užívání 16 počítačů, před učebnou 
je studentům k dispozici síťová tiskárna a kopírka.  

Další učebna se nachází v budově koleje, je vybavena osmi počítači a síťovou tiskárnou. Mají do ní 
časově neomezený přístup studenti ubytovaní na koleji. 

Poslední učebna je umístěna v budově v ulici Křížkovského, kde je studentům k dispozici osm 
počítačů, síťová tiskárna a wi-fi. Studenti mohou učebnu využívat od otevření do uzavření budovy 
(8:00 – 19:00 hod.).  

Všechny počítače jsou připojeny k počítačové síti a internetu, tisk a kopírování materiálů je za 
úhradu. Přístup do učeben je realizován pomocí docházkové karty (čipu).  

Studenti ubytovaní na koleji (Nám. Republiky 3) mají k dispozici wi fi připojení k internetu i na svých 
pokojích.  

Studenti školy si mohou před nástupem na odbornou praxi vypůjčit ve Středisku praktického 
vzdělávání technické vybavení jako notebook, kameru, fotoaparát či diktafon. Tato technika jim 
umožňuje rychleji a lépe zpracovávat poznatky z praxe a přispívá k dovednostem studenta techniku 
obsluhovat. 
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6 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Škola deklaruje ve svém poslání nejen snahu o poskytnutí kvalifikovaného odborného vzdělání 
studentům, ale rovněž zájem o celostní rozvoj jejich osobnosti. K němu přispívá mimo jiné i bohatý 
prostor a podpora mimoškolní činnosti studentů i pedagogů. Některé z mimovýukových aktivit mají 
již ve škole několikaletou tradici, jiné naopak vznikají spontánně či jako reakce na aktuální dění u nás 
i ve světě.  

6.1 Aktivity 

17. 9. 2015  Účast školy na českém rozvojovém dni – festival organizovaný Českou 
rozvojovou agenturou 

18. 9. 2015 Setkání tutorů, mentorů a studentů Charitativní a sociální práce 

21. 9. 2015 2. ročník studentské konference CARITAS: úspěšné příklady závěrečných prací   

25. 9. 2015 Prezentace konceptu fair trade na Noci vědců ve spolupráci 
s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 

7. 10. 2015 Panelová diskuze na téma Migrace a uprchlictví 

21. 10. 2015 Den boje proti chudobě: Chudoba seniorů – promítání dokumentů v rámci 
Noci se sociálními filmy a přednáška Mgr. Kláry Tesaříkové ze Sdružení obrany 
spotřebitelů 

3.–6. 11. 2015  Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

10. 11. 2015 Vernisáž fotografické výstavy Radostná nejistota autora Jiřího Pasze  

18. 11. 2015 Workshop Herní práce se specialistkou Deborah Vilas z New Yorku 

20. 11. 2015 Den otevřených dveří pro zájemce o studium 

25. 11. 2015 Komentované promítání fotografií Válka v Jemenu, které připravila Lenka 
Gaaman 

3. 12. 2015 Slavnostní vkládání kamenů do Sochy příběhů studentů Charitativní a sociální 
práce 

16. 1. 2016 Den otevřených dveří pro zájemce o studium  

29. 1. 2016 Společenský večer Slavím CARITAS – Spojeni tancem 

15. 3. 2016  Happening v olomouckých ulicích u příležitosti Světového dne Sociální práce 

21. 3. 2016 Workshop libanonské kuchyně ve spolupráci s Centrem na podporu integrace 
cizinců pro Olomoucký kraj 

30. 3. 2016 Účast vyučujících na diskuzích v rámci festivalu Jeden svět na školách 

15. 4. 2016 Setkání tutorů mentorů a studentů na téma poskytování a přijímání zpětné 
vazby v souvislosti s odbornými praxemi 
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4.-6. 5. 2016 Mezinárodní konference studentů sociální práce na téma aktuální výzvy 
sociální práce v Evropě 

16. 5. 2016 Férová snídaně na CARITAS 

17. 5. 2016  Panelová diskuze na téma migranti a menšiny v médiích 

3. 6. 2016 Slavnostní vkládání kamenů do Sochy příběhů studentů Sociální a humanitární 
práce 

  

6.2 Duchovní život na CARITAS – VOŠs Olomouc 

 každé druhé a třetí pondělní ráno v měsíci duchovní zamyšlení a modlitba zaměstnanců školy 
na zahájení týdne 

 každé čtvrté pondělí v měsíci mše svatá v kapli Božího milosrdenství pro zaměstnance školy 

 každé pondělí v 18:30 hodin mše svatá pro studenty a zaměstnance naší školy (pro studenty 
kombinovaného studia po pátečních konzultacích 18:45) 

 každé pondělí od 16 do 18 hodin možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření 
se spirituálem školy P. Gorazdem 

 každou středu ráno modlitba studentů a zaměstnanců s úmyslem dobré budoucnosti školy, 
všech jejích zaměstnanců a studentů  

 osobní konzultace se spirituálem školy  

 v lednu 2016 se premiérově uskutečnila duchovní cvičení zaměstnanců školy s O. Gorazdem 
v klášteře Paulánů ve Vranově u Brna. 

Schóla, kterou vede při klášteře dominikánů Mgr. Jana Synková a je tvořená z převážné většiny 
studenty a absolventy právě CARITAS-VOŠs Olomouc, ve své činnosti pokračovala i letos. Členové 
schóly doprovázejí svými zpěvy studentské mše svaté v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
při klášteře bří dominikánů v Olomouci, kromě zpěvu při liturgii se účastnila tato schóla také několika 
festivalů a natáčení. Nechyběla na žádné slavnostní mši svaté – na zahájení školního roku 2015/2016, 
na mši sv. u příležitosti promoce absolventů ani na slavnostním zahájení doby adventní v aule školy. 

 

6.3 Ostatní mimoškolní aktivity studentů 

Příklady dobrovolnické činnosti studentů: 

 Jitka Šichová – vedoucí tábora pro děti ze sociálně slabších rodin, pracovnice v AD pro matky 
s dětmi 

 Věra Holasová – Tříkrálová sbírka, vedoucí na táborech, pomoc v kuchyni na táborech pro 
děti 

 Mariana Vašíčková – dobrovolnictví Jsme ze stejné planety 2, dobrovolnictví Noc vědců, 
dobrovolnictví Den vědy a techniky, doučování žáka ze sociálně slabé rodiny, přípravný kurz 
asistentů pro volný čas a skupiny dětí 
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 Anna Janková – skautská vedoucí – víkendové akce, tábory 

 Milan Ondráček – vedoucí chlapecké skupiny na farním táboře 

 Eva Svobodová – výpomoc v centru sociálních služeb - Domov pro seniory 

 Michaela Smolková – organizační vedení dětských táborů, dobrovolnictví v organizaci pro 
mladé, s křesťanským základem 

 Jana Mahdalová – doučování cizinců, vedoucí na dětském táboře 

 Martin Smolka – asistence u dívky s autismem, vedoucí - týdenní příměstský tábor pro děti 
s autismem, vedoucí na táboře pro středoškolskou mládež, asistent u nemocného  

 Michal Novák – skauting – pravidelné schůzky, výpravy, tábory, pomoc při sbírce „Společně 
pro leukemii“, vedoucí koledníků při Tříkrálové sbírce 

 Dagmar Adámková - vedoucí v křesťanské organizaci Royal Rangers, pořádání příměstských a 
stanových táborů pro děti, instruktorka na školách v přírodě, osobní asistence v Charitě 
Zábřeh 

 Wratná Danuta – vychovatelka v kroužku Khamoro (Charita Olomouc) 

 Veronika Poulová – dobrovolná hasička, doučování dětí 

 Michaela Vavrečková – organizátorka táborů, organizace festivalu „Slezská lilie“, účast ve 
schole 

 Jana Kročilová – dobrovolnictví v Irské komunitě Camphill 

 Michal Dubovic – dobrovolnické poskytování sportovních masáží 

 Zuzana Oulehlová – pravidelné příspěvky do psího útulku v ČpK, aktivity a péče o sestru 
s postižením dětskou mozkovou obrnou 

 Hana Skočíková – doučování dětí, sbírky pro psí útulek 

 Eva Majerová – vedoucí na táboře dětí ze sociálně slabých rodin, pomoc v chráněném 
bydlení pro seniory 

 Veronika Kašpaříková – pomoc postiženým dětem 

 Veronika Sobotková – vaření na skautských akcích 

 Nikola Kaláčová – dobrovolnictví v NZDM KamPak?, dobrovolnictví v komunitě Sant Egidio, 
dlouhodobá stáž v terénu s drogově závislými – Podané ruce 

 Anežka Troppová – dobrovolnictví v Domově pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici 

 Anežka Straková - Člověk v tísni, o.p.s. - doučování romských dětí 

 Martina Štětinová - Maltézská pomoc - dopisování s vězni, SOZE - doučování českého jazyka, 
Charita Olomouc - doučování romských dětí 

 Barbora Pegleyová – Člověk v tísni – doučování dětí ze sociálně slabších rodin 

 Tereza Ficová – ACHO – humanitární oddělení 

 Martina Rajdusová – Armáda spásy NZDM 
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 Michaela Drcmánková – doučování 
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7 VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO 

Součástí CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc je Vzdělávací středisko, které vzniklo v roce 
2002 za účelem šíření poslání školy při výkonu sociální práce v praxi. Vzdělávací středisko poskytuje 
možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím kurzů akreditovaných MPSV. Odborné vzdělávání je 
určeno pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky, mohou jej 
využít i laici. Služby vzdělávání mají různou formu podle potřeb zájemců o vzdělávání. Cílem těchto 
vzdělávacích aktivit je pomocí posilování odborné a manažerské kvalifikace pracovníků zvyšovat 
kvalitu sociálních služeb v České republice.  

7.1 Klíčové události v období od září 2015 do června 2016 

Během období podzimu 2015 až léta 2016 se Vzdělávací středisko připravovalo na realizaci projektu 
zaměřeného na posilování odborných kompetencí sociálních pracovníků obcí a sociálních pracovníků 
orgánů sociálně – právní ochrany dětí v Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a Jihomoravském 
kraji. Na podzim 2015 byl projektový záměr diskutován s partnerem projektu – Olomouckým krajem, 
byla provedena analýza vzdělávacích potřeb pracovníků cílové skupiny a v listopadu podána žádost 
o podporu. Během jara se Vzdělávací středisko připravovalo na realizaci projektu, zejména přípravou 
akreditovaných vzdělávacích aktivit tematicky zaměřených na požadavky uvedené cílové skupiny. 
V květnu 2016 byla žádost o podporu schválena. Realizace projektu je plánována na 2 roky, od září 
2016 do srpna 2018. 

V průběhu sledovaného období pracovníci střediska průběžně doplňovali nabídku akreditovaného 
vzdělávání o nová témata. K akreditaci nebo reakreditaci bylo na MPSV zasláno 39 seminářů. 
V současné době disponuje středisko 170 akreditovanými programy, lektorská základna čítá 120 
spolupracovníků. Seznam a specifikace akreditovaných kurzů je zájemcům k dispozici na stránkách 
Vzdělávacího střediska.  

7.2 Výčet realizovaných aktivit od září 2015 do června 2016 

V Olomouci v učebně VS proběhlo 26 vzdělávacích kurzů a bylo proškoleno celkem 369 osob. 

Dále Vzdělávací středisko realizovalo také menší zakázky pro Slezskou diakonii, Krajský úřad 
Pardubického kraje, Charitu Nový Hrozenkov, Sociální služby Sušice, Podané ruce Frýdek- Místek a 
Charitu Šumperk. Celkem bylo realizováno 14 vzdělávacích akcí, které absolvovalo 228 absolventů. 
Tyto semináře probíhaly přímo u poskytovatelů sociálních služeb. 

Pokračování významných zakázek v oblasti dalšího vzdělávání:  

 Hospic na Svatém Kopečku vzdělávání financovaného projektem: Hospic na Svatém 
Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče, reg. č. CH.10/1/033 bylo realizováno 
8 seminářů, které absolvovalo 121 osob. 

 

 Domov Jistoty, p. o. Nový Bohumín vzdělávání financovaného projektem: „Konkrétní 
možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/D5.00063 bylo realizováno 6 seminářů, které absolvovalo 86 osob.  
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7.3 Celkové počty realizovaných akcí a absolventů 

 

podzim 2015-jaro 2016: Akreditované semináře/počet absolventů v Olomouci:   
           26/369 

 

podzim 2015-jaro 2016: Akreditované semináře/počet absolventů na zakázku:    
           28/435 

 

CELKEM ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ       54/804 
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8 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

8.1 Vedoucí pracovníci  

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel školy 

Ing. Ester Danihelková zástupkyně ředitele školy pro záležitosti ekonomické 

Mgr. Jana Synková zástupkyně ředitele pro záležitosti studijní 

Mgr. Martin Vylíčil vedoucí Vzdělávacího střediska do  31. 12. 2015 

Mgr Eliška Kopřivová vedoucí Vzdělávacího střediska od 1. 2. 2016 

Mgr. Daniela Ochmannová 
vedoucí Střediska praktického vzdělávání  

do 31. 1. 2016 

Mgr. Tereza Malochová 
vedoucí střediska praktického vzdělávání   

od 1. 2. 2016 

Mgr. Ing. Jan Říkovský garant vzdělávacího programu Sociální a humanitární 
práce 

Mgr. Šárka Štefková vedoucí Studijního oddělení 

Mgr. Tomáš Svozil vedoucí IT oddělení 

Ivo Šálek vedoucí Koleje CARITAS 

PhDr. Jan  Vančura, Ph.D. garant vzdělávacího programu Charitativní a sociální 
práce 

8.2 Školní kaplan 

P. Gorazd František Krušina, OPraem spirituál školy 

8.3 Interní vyučující  

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. Sociální politika 

Ing. Ester Danihelková 

Ekonomika neziskových organizací 

Marketing neziskových organizací 

Fundraising 
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ThLic. Jakub Doležel, Th.D. 

Křesťanské základy sociální práce  

Metody charitní práce 

 

Lenka Gaaman, MA 

Metody sociálního výzkumu 

Sociální politika 

Child protection 

Mgr. Petra Chovancová 

Zdravotní nauky 

Odborná praxe 

Úvod do konceptů péče o klienta 

Posouzení situace klienta 

Gerontologie 

Etická výchova 

Mgr. Jaromír Chovanec Výpočetní technika, správce sítě 

PhDr. Eva Kubíčková 

Úvod do právní teorie a praxe 

Úvod do mezinárodního práva 

Management projektového cyklu v humanitární pomoci 

Mgr. Tereza Malochová 

Teorie a metody sociální práce  

Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

Problémy etnických a menšinových skupin 

Provázení odbornou praxí 

Mgr. Daniela Ochmannová 
Teorie a metody sociální práce 

Odborná praxe 

Mgr. Miroslava Petřeková 

Zdravotní nauky 

Odborná praxe 

Úvod do konceptů péče o klienta 

Posouzení situace klienta 

Etická výchova 

Zátěžový výcvik 
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Mgr. Ing. Jan Říkovský 

Sociální politika 

Mezinárodní sociální práce a politika konkrétních zemí 

Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce 

Provázení odbornou praxí 

Blok expertů 

Mgr. Tomáš Svozil Výpočetní technika 

Mgr. Jana Synková Německý jazyk 

Mgr. Miloslava Šotolová 

Teorie a metody sociální práce 

Odborná praxe 

Sociální politika 

Kasuistický seminář 

Mgr. Hana Štěpánková 
Posouzení situace klienta 

Odborná praxe 

Mgr. Lenka Tkadlčíková Anglický jazyk 

PhDr. Mgr. Jan Vančura, Ph.D. 

Psychologie 

Supervize 

Posouzení situace klienta 

Studijní soustředění 

Mgr. Vladislava Závrská 
Metody a techniky sociálního výzkumu 

Sociologie 

 

8.4 Externí vyučující 

Lisa Antonetti Jazyková příprava – italština 

Bc. Andrea Běhálková, DiS. Sociální práce se zadluženými klienty 

Mgr. Elena Bělinová Ruský jazyk 

Mgr. Eva Bělocká Prezentační dovednosti 

Andrea  Beňaková Jazyková příprava – romština 
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ThLic. Lucie Cincialová, Th.D. 

Křesťanské základy sociální práce 

Úvod do duchovního života 

Spiritualita sociálního pracovníka 

Irena 
Balabán–
Cakirpaloglu 

Makedonština 

Mgr. Alena Černá Psychologie cvičení 

Mgr. Viktor Duda Anglický jazyk 

Fabiola Cervera Garcés Jazyková příprava – španělština 

Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Politické a sociální důsledky společenské nesnášenlivosti 

Mgr. David Dohnal 
Supervize 

Psychologická první pomoc 

PhDr. Simona Dohnalová Psychologická první pomoc 

Mgr. Eva Dohnalová Metody mezinárodní sociální práce 

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. 

Křesťanské reálie 

Spiritualita současných mimokřesťanských náboženství 

Ekumenický a mezináboženský dialog 

Supervize 

Mgr. Karolina Hrbková 

Sociální práce s pachateli a oběťmi trestných činů 
v kontextu výkonu alternativních trestů 

Probace a mediace 

PhDr. Jitka Johnová, Th.D. Etnické a náboženské konflikty 

Mgr. Jan Koblížek, Th.D. Filozofie pro sociální pracovníky 

Mgr. Marek Kolařík, PhD. Psychosociální výcvik 

Mgr. Iva Linhartová Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

Elena Brindusa Mašková Jazyková příprava – rumunština 

Mgr. Adéla Misařová 
Krizová intervence 

Psychologie cvičení 
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Mgr. Ivo Mludek 

Public relations 

Základy mediální gramotnosti 

Sterotypizace menšin v médiích 

Mgr. Jan 

 
Mochťák 

 

Sociální politika 

Kazuistický seminář-migrace a integrační proces na 
území ČR v praxi 

 

Mgr. Alice Musilová Sociální politika 

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. Speciální pedagogika 

Maurice Otunga Jazyková příprava – angličtina 

Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D. Rozvojová spolupráce 

Mgr. Dita Palaščáková 

Občanská společnost 

Metody práce s veřejností 

Marketing 

Projektové řízení 

Kazuistický seminář-migrace a integrační proces na 
území ČR v praxi 

 

Eva Paroulková Francouzský jazyk 

ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th.D. Kulturní antropologie 

PhDr. Denisa 
Pastuszaková, 
Ph.D. 

Psychosociální výcvik 

Krizová intervence 

PhDr. Alexandra Pešatová Odborná praxe 

Mgr. Zdeňka Podlipská, Ph.D. Francouzský jazyk 

Mgr. Ing. Květoslava  Princová, Ph.D. 

Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce 

Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

Etika zahraniční pomoci 

Mgr. Pavel Res Španělština 
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ThLic. Michal Umlauf 

Křesťanské základy sociální práce 

Sociální práce a pastorace 

Posouzení situace klienta 

Mgr. Zuzana Vaculíková Odborná praxe 

Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. 
Seminář k ročníkové práci 

Propedeutický seminář 

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D. Etika v sociální práci 

Mgr. Petra Vránová Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Ruský jazyk 

Mgr. Jan Zahradník 
Terénní sociální práce 

Motivační a intervenční techniky práce s klientem  

 

8.5 Provozní pracovníci školy 

Bc. Marie Badalová 
asistentka SPV, koordinátorka odborných praxí od 
1. 9. 2015 

Mgr. Eva Bělocká pracovnice oddělení komunikace 

Pavel Brada provozní pracovník 

Marta Čedroňová sekretářka, účetní VS 

Věra Habancová úklid Kolej Caritas 

Kateřina Horáková studijní oddělení 

Andrea Houdková vedoucí jídelny – výdejny 

Eva Kocúrková úklid budovy na Křížkovského 6 

Drahoslava Kouřilová asistentka Vzdělávacího střediska 

Mgr. Ing. Jan Říkovský koordinátor pro programy zahraniční spolupráce  

Ivo Šálek správce budovy 

Mgr. Dagmar Uhlířová účetní 
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8.6 Rodičovský příspěvek 

 

Jarmila Vážanská úklid budovy na nám. Republiky 3 

Bc. Věra Zápražná 
asistentka SPV, koordinátorka odborných praxí do 

15. 9. 2015 

Mgr. Hedvika Dudová rodičovská dovolená 

Bc. Věra Zápražná rodičovská dovolená  

Mgr. Daniela  Ochmannová rodičovská dovolená 
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9 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, TVŮRČÍ 
A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

9.1 Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Seminář pro ředitele Armády spásy ČR, Hotel Nemojanský mlýn, Luleč, 9.–10. 9. 2015. 
Téma: Management kvality. 

 Konference Komunitní služby – nové příležitosti pro NNO i příspěvkové organizace 
v novém plánovacím období ESF, Pardubice, 16. 10. 2015. Příspěvek: Komunitní služby 
v kontextu transformace pobytových služeb. 

 Seminář Úvod do případové práce s klientem sociální služby, Slezská diakonie, Český 
Těšín, 29. 10. 2015.  

 Seminář Udržitelný rozvoj sociální služby v kontextu standardů kvality, Slezská diakonie, 
Český Těšín, 5.-6. 10. 2015. 

 Seminář Komunita Blahoslavenství Dolany, Dolany, 5. 12. 2015. Příspěvek: Křesťan a 
sociální politika.  

 Přednáška v rámci cyklu Dvanáct inspirací pro Opavsko, Charita Opava, Opava 6. 4. 2016. 
Téma: Vývoj pojetí kvality sociálních služeb v evropském kontextu.  

 Seminář Sebereflexe při provádění systematických návštěv pro zaměstnance Kanceláře 
veřejného ochránce práv, Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, 22. 4. 2016.  

Tvůrčí činnost:  

 Lektorská a konzultační činnost v oblasti kvality sociálních služeb 

 Inspekce a audity kvality sociálních služeb 

 Člen pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu zákona o sociálních pracovnících 

 Metodik projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji 

 

9.2 Ing. Ester Danihelková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc 2016 

 Konference UZS a AVPO na téma Neziskové organizace v roce 2016, Praha, 5. 11. 2015 

 Panelová diskuze Migrace a uprchlictví, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
7. 10. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015  
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 Kurz pro management křesťanských organizací – Etický program DekaCert, Olomouc, 22.-
25. 2. 2016 

 Valná hromada ASVSP, Brno, 31. 3. 2016 

 Konference nejen o sociálním podnikání, Praha, 1.-2. 4. 2016 

 Valná hromada SPTV, Praha, 4. 5. 2016 

 Skupinová supervize vedení 

 Jednání o zřízení Centra dobrovolnictví při univerzitě, UJEP Ústí nad Labem, 23. 6. 2016 

Výzkumná činnost: 

 Focus group na téma Význam ekonomických předmětů ve vzdělávání sociálních pracovníků, 
Olomouc, Caritas-VOŠs, 20. 10. 2015 

Tvůrčí činnost: 

 Předsedkyně Správní rady Institutu Monika Krohwinkel 

 Členství v Dozorčí radě ACHO Olomouc 

 Členství v Radě ŠPO Konzervatoře EA Olomouc 

 

9.3 Mgr. Petra Chovancová  

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích 

 Mobilní hospic – jedna z forem paliativní péče o terminální pacienty, Praha, 15. 9. 2015 

 Pražské gerontologické dny 2015, Praha 

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc 2016 

 Panelová diskuze Migrace a uprchlictví, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
7. 10. 2015 

 VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, Brno, 8.-9. 10. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015  

 Skupinová supervize tutorů: 25. 1. 2016, 20. 6. 2016 

 Základy pohybové podpory, VIV-Arte Kinestetika, 5.-7. 2. 2016, Most 

 Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé) – ASVSP, Olomouc, 11. 2. 2016 

 Vzdělávání tutorů, Práce s migranty a cizinci, exkurze v zařizeních, 10.-11. 3. 2016, Vídeň 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Zpětná vazba v rámci odborných praxí, 
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 15. 4. 2016 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 12. 1. 2016 

 Absolvování kurzu Validace N.Feil – úroveň 1, Bratislava 2015-2016 
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Tvůrčí činnost 

 Členka dozorčí rady Diakonie Rýmařov 

 Dobrovolnictví Hospic Sv. Kopeček 

 Dobrovolnictví Domov pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 

 Lektorka kurzu „První pomoc pro pracovníky v sociálních službách“ 

 

9.4 PhDr. Mgr. Eva Kubíčková 

Účast na seminářích a konferencích, další vzdělávání: 

 Konference Participativní přístupy v sociální práci, 17.–18. 10. 2015, Ostrava 

 Konference Uprchlická krize a ČR, 12. 11. 2015, Praha 

 Mezinárodní konference „MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy“, 20.–21. 11. 2015, Olomouc 

 Kulatý stůl NOHA „European Humanitarian Roundtable“, 2. 3. 2016, Warszawa 

 školení „Assessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education in 
the 21st century“, Intercultural Iceland, 2.-7. 4. 2016, Borgarnes, Island 

 Konference Justice vstřícná k dětem, 3. 5. 2016, Brno 

 Konference Strukturální násilí a ženy v sexbyznysu, 16. 6. 2016, Praha 

 Konference „Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize“, 22. 6. 2016, 
Brno 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 12. 1., 24. 6. 2016 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 

 Přednáška „Asymetrické konflikty“ v rámci semináře „Technik v současné společnosti“ FD 
ČVUT Praha, 26. 4. 2016 

 Přednáška „Migration „crisis“ in the Czech republic“, mezinárodní studentská konference 
pořádaná CARITAS - VOŠs Olomouc, 4. 5. 2016 

 

Stáže a pracovní pobyty 

 EU Election Observation Mission to Tanzania, Tanzánie, 17.-30. 10. 2015 

 Moldova State University, Moldavsko, 16.-27. 5. 2016 
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Členství v organizacích, tvůrčí a publikační činnost: 

 Členka výzkumného týmu – Evaluace Lokálního partnerství Bruntál; zakázka pro Agenturu pro 
sociální začleňování (05–09/2015) 

 Mentorka osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v rámci projektu realizovaného 
Probační a mediační službou ČR „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení 
prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ 

 

9.5 Mgr. Tereza Malochová 

Účast na seminářích a konferencích: 

 Skupinová supervize tutorů: 25. 1. 2016, 20. 6. 2016 

 Migrační manifest, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Praha, 
2. 10. 2015 

 Panelová diskuze Migrace a uprchlictví, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
7. 10. 2015 

 Debatér v panelové diskuzi Migrace – co bude dál?, Arpok, Olomouc, 20. 10. 2015 

 Konference Uprchlická krize a ČR – Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 12. 11. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015 

 Konference Interkulturní mediace – Inbáze, Praha, 18. 11. 2015 

 Konference Antropology – refugees – public imaginary – Univerzita Palackého, Filozofická 
fakulta, 7. 12. 2015 

 Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé) – ASVSP, Olomouc, 11. 2. 2016 

 Aktuální výzvy sociální práce v Evropě - 6. ročník mezinárodní konference studentů sociální 
práce, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 4.-6. 5. 2016. Příspěvek na téma 
Uprchlická krize v ČR 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Zpětná vazba v rámci odborných praxí, 
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 15. 4. 2016 

 Debatér v panelové diskuzi Aktuální výzvy migrace – Univerzita Palackého, Přírodovědecká 
fakulta, Katedra rozvojových studií, Olomouc, 2. 6. 2016 

 Konference Společný evropský azylový systém, Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 
Brno - 23. 6. 2016 

 

Stáže a pracovní pobyty 

 Stáž v organizacích zabývajících se migrací, monitoring pracoviště poskytující praxi studentům 
– Caritas Athens (Jesuit refugee service, MSF, Caritas Hellas aj.), Řecko, 16.-20. 5. 2016 
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 Pracovní pobyt – Jesuit refugee service, Sevalanka, Sarvodaya, Caritas Galle, aj., Srí Lanka, 3.-
14. 3. 2016 

 

Vedení odborných kurzů a seminářů, tvůrčí činnost: 

 Členka pracovní skupiny FORS Migrace a rozvoj 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc - 8. 10. 2015, 
25.-26. 2. 2016 

Kurz pro vyjíždějící dobrovolníky na státní hranice – humanitární pomoc pro uprchlíky 12. 10. 2015 

 

9.6 Mgr. Miroslava Petřeková 

Účast na seminářích a kurzech 

 Mobilní hospic – jedna z forem paliativní péče o terminální pacienty, Praha, 15. 9. 2015 

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc 2016 

 Panelová diskuze Migrace a uprchlictví, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
7. 10. 2015 

 VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, Brno, 8.-9. 10. 2015 

 Deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče, Praha, 29.–30. 10. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015  

 Skupinová supervize tutorů: 25. 1. 2016, 20. 6. 2016 

 Základy pohybové podpory, VIV-Arte Kinestetika, 5.-7. 2. 2016, Most 

 Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé) – ASVSP, Olomouc, 11. 2. 2016 

 Vzdělávání tutorů, Práce s migranty a cizinci, exkurze v zařízeních, 10.-11. 3. 2016, Vídeň 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Zpětná vazba v rámci odborných praxí, 
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 15. 4. 2016 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 12. 1., 24. 6. 2016 

 

Tvůrčí činnost:  

 Členka rady Charity Šternberk 

 Členka konzultační skupiny ASVSP pro zdravotní nauky 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 
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 Lektorka ve Vzdělávacím středisku, Vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kurz Péče 
o osobu blízkou. 

 Lektorka kurzu Polohování pro pracovníky v sociálních službách 

 

9.7 Mgr. Daniela Ochmannová 

Účast na seminářích a konferencích: 

 Odborný seminář: Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava, 17.-18. 9. 2015        

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc – 21. 9. 2015 

 Mezinárodní konference "Social Innovation 2015: Pathways to Social Change", Vídeň, 18.-
19. 11. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Student jako personální rezerva?” 
13. 11. 2015 

 Mezinárodní studentská konference Aktuální výzvy sociální práce v Evropě. CARITAS-VOŠs 
Olomouc, 4.-6. 5. 2016 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 

 „Efektivní mentoring v praxi sociálních služeb“ – lektorství dvoudenního kurzu pro mentory 
odborných praxí – 8.-9. 10. 2015 

 

9.8 Mgr. Ing. Jan Říkovský  

Účast na seminářích a konferencích, další vzdělávání: 

 Postgraduální diplom "Humanitarian Protection", zaštítěno University of Deusto, 2. 11.-
11. 12. 2015 

 European Humanitarian Roundtable East, 1.-2. 3. 2016, Varšava.  

 Debatér na diskusi o Sýrii, MFF Jeden Svět, Olomouc, 31. 3. 2016 

 Konference Antropology – refugees – public imaginary – Univerzita Palackého, Filozofická 
fakulta, 7. 12. 2015 

 Aktuální výzvy sociální práce v Evropě - 6. ročník mezinárodní konference studentů sociální 
práce, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 4.-6. 5. 2016.  

 

Stáže a pracovní pobyty 

 Jesuit Refugee Service, Srí Lanka, 3.-14. 3. 2016 

 Moldova State University, Moldavsko, 16.-27. 5. 2016 
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Členství v organizacích, tvůrčí a publikační činnost: 

 Členství v INEE, IHSA, pracovní skupina Humanitární pomoc ve FoRS 

 Člen pracovní skupiny "Subsidiarity and Access" na konzultaci NOHA pro pozici Evropské 
komise k Světovému humanitárnímu summitu 

 Konzultant pro DRR (Act Alliance Capacity Building Project) 

 Kurz pro vyjíždějící dobrovolníky na státní hranice – humanitární pomoc pro uprchlíky 
12. 10. 2015 

 Spolupráce s Charitou Olomouc a Univerzitou Palackého na vysílání a budování kapacit 
dobrovolníků pro poskytování humanitární pomoci uprchlíkům, srpen-prosinec 2015 

 

9.9 Mgr. Jana Synková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích a stážích: 

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc 2016 

 Panelová diskuze Migrace a uprchlictví, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
7. 10. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015  

 Konzultace k modulové výuce a závěrečným zkouškám - Katholische Stiftungsfachhochschule 
Benediktbeuern Německo; výměna zkušeností 15.-16. 11. 2015 (vedoucí katedry Bernhard 
Vondrasek) 

 Konzultace ke studijním programům, agendě přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek a 
absolventské práci na Fachhochschule Wien – Lehrstuhl Soziale Arbeit; výměna zkušeností 
17. 11. 2015 (vedoucí katedry Josef Bakic) 

 Vzdělávání tutorů, Práce s migranty a cizinci, exkurze v zařízeních, 10.-11. 3. 2016, Vídeň 

 Skupinová supervize vedení: 

 

9.10 Mgr. Miloslava Šotolová 

Účast na seminářích, konferencích a kurzech, další vzdělávání 

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc 2016 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015  

 Vzdělávání tutorů, Práce s migranty a cizinci, exkurze v zařízeních, 10.-11. 3. 2016, Vídeň 

 2. 10. 2015 Hradecké dny sociální práce, konference - Hradec Králové 
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 Květen 2016 – Mezinárodní studentská konference „Current Challenges within Social Work – 
European perspectives“ 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc - 8. 10. 2015, 
25.-26. 2. 2016 

 

Tvůrčí činnost 

 Lektorka Vzdělávacího střediska, semináře zaměřené na individuální plánování, posouzení 
situace klienta a role sociálního pracovníka 

 Členka týmu poradců kvality poskytujících podporu při zavádění standardů kvality 
v sociálních službách charit Arcidiecézní charity Olomouc. 

 Členka pracovní skupiny „Senioři“ Komunitního plánování sociálních služeb Olomouckého 
kraje 

 Členka pracovní skupiny „Platforma pro komunitní práci“ MPSV, Agentura pro SZ 

 Lektorská a konzultační činnost v oblasti sociální práce a zavádění standardů kvality do praxe 
sociálních služeb 

 Výzkumné šetření v oblasti komunitní práce 

  

9.11 Mgr. Hana Štěpánková 

Účast na seminářích ,konferencích a vzdělávacích akcích 

 Studentská konference CARITAS-VOŠs Olomouc 2016 

 Panelová diskuze Migrace a uprchlictví, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
7. 10. 2015 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Student jako personální rezerva, CARITAS – 
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13. 11. 2015  

 Skupinová supervize tutorů: 25. 1. 2016, 20. 6. 2016 

 Vzdělávání tutorů, Práce s migranty a cizinci, exkurze v zařízeních, 10.-11. 3. 2016, Vídeň 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma Zpětná vazba v rámci odborných praxí, 
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 15. 4. 2016 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 12. 1. 2016 

 

Tvůrčí činnost 

 Lektorka vzdělávacího programu pro školní metodiky prevence, P-centrum Olomouc 

 Certifikátorka kvality drogových služeb, IPVZ Praha 

 Akreditovaný psychoterapeut v systemické psychoterapii, ISZ, 2006 
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 Supervizor v sociálních službách 

 Poradce v projektu „Pracovní návyky“ FND Praha 

 Lektorka vzdělávacích programů v oblasti sociální práce 

 Poradce v projektu FND MPSV ČR „ Pracovní návyky“ 

 Facilitátorka  skupin v rámci projektu  UP Olomouc „ Kulturní a kreativní Olomouc“ 

 

9.12 Mgr. Lenka Tkadlčíková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích a stážích: 

 Konference „Don’t think, but observe 2015“ na Univerzitě ve Vídni 

 leden 2016 – LEAF Bratislava – rozvojový program na podporu učitelů IRPU 

 květen 2016 – Mezinárodní studentská konference „Current Challenges within Social Work – 
European perspectives“ 

 červenec 2016 – Windesheim University of Applied Sciences  in Zwolle, Holandsko, týdenní 
stáž na Univerzitě na Katedře Sociální práce 

Tvůrčí činnost 

 Lektorka vzdělávacích programů v oblasti systemické terapie a poradenství 

 

9.13 PhDr. Jan Vančura, Ph.D.   

Vedení kurzů, přednášky 

 Vedení supervize na zátěžovém výcviku. Moravice, Vítkov (16. 10. 2015). 

 Dlouhodobá spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP, s Fakultou sociálních 
studií MU, poradnou Bethesda Brno a spolkem Benediktus v Chotěboři. 

 

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích akcích 

 Malá cesta uzdravení. Seminář na téma práce s traumatem vedený jedním z autorů metody 
Lawrencem Brasilem. Čičmany, Slovensko. 15.-21. 11. 2015 

 Uzdravení vzpomínek: Seminář pro vedoucí. Boarbank, Anglie. 23.-27. 1. 2016 

 Sexuální zneužití. Oběti a agresoři. Odborný seminář pro pomáhající profese vedený 
prof. Hansem Zollnerem. Praha, Boromeum, 13. 2. 2016 

 Konference o Institutu Jana Pavla II. Vranov u Brna, Akademie kanonického práva, 15. 5. 2016 

 

9.14 Mgr. Vladislava Závrská 

 Členství v Masarykově české sociologické společnosti (MČSS) 
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Vedení odborných kurzů a seminářů 

 Aktivní příspěvek “Sociální vyloučení v Olomouckém kraji. Poznatky z výzkumu.”, Konference 
k sociálnímu vyloučení, září 2015, konference Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 Veřejná přednáška “Krásný holky: gender jako sociální pohlaví” v rámci “Česko proti 
chudobě”, listopad 2015, kavárna Druhý domov, Olomouc 

 Aktivní příspěvek “Představy o rurálním a představení v rurálním: sociální konstrukce rurality 
české vesnice”, únor 2016, konference PHD EXISTENCE 2016, Olomouc 

 Pracovní stáž (výuka sociologických seminářů) - Owensboro Community and Technical 
College a Brescia University, březen a duben 2016, Kentucky, USA 

 

Výzkumná činnost: 

 Výzkumné šetření percepce sociální komunitní práce v ČR mezi akademiky, praktiky a 
zadavateli, výzkumný tým CARITAS - VOŠs 

 Výzkumné šetření rurality české vesnice, výzkum v rámci doktorského studia 

Publikační činnost 

 Závrská, Vladislava. 2016. „Představy o rurálním a představení v rurálním: sociální konstrukce 
rurality české vesnice.“ In Maierová, Eva, Viktorová, Lucie, Dolejš, Martin (Eds.). PHD 
EXISTENCE 2016, česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a 
o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Univerzita Palackého v Olomouci 
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10 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI  

Ve školním roce 2015/2016 se neuskutečnila žádná inspekční ani kontrolní činnost.  
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11 PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prevenci sociálně patologických jevů je ve škole věnována pozornost především prostřednictvím 
výuky sociální patologie, etické výchovy a etiky sociálních pracovníků. Studentům je k dispozici školní 
spirituál. Škola rovněž nabízí dostatek podnětů a mimoškolních aktivit, které studentům umožňují 
trávit čas smysluplně. 
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12 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Oddělení komunikace CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc systematicky pracuje na 
prezentaci školy na veřejnosti. Uvádíme několik aktivit a způsobů prezentace, které jsme realizovali 
ve školním roce 2015/2016. 

 17. 9. 2015 Prezentace školy na Českém rozvojovém dni na pražské Kampě – festival 
organizovaný Českou rozvojovou agenturou  

 3.–6. 11. 2015  Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

 20. 11. 2015, 16. 1. 2016 Den otevřených dveří pro zájemce o studium (každoročně 
organizujeme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 

 Prezentace CARITAS – VOŠs Olomouc na středních školách: 

o Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 

o Gymnázium Moravský Krumlov 

o Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc 

o Střední škola Havířov-Prostřední Suchá 

o Gymnázium Šumperk 

o Gymnázium Ostrava Hrabůvka 

o Gymnázium a obchodní akademie Orlová 

o Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko 

o Střední zdravotnická škola E. Pöttinga Olomouc 

 Prezentace aktivit a činnosti školy v médiích i na internetu: 

Navázání spolupráce s TV Noe, články v místních médiích, spolupráce s portálem www.olomouc.cz, 
tisková konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, spolupráce s Českým 
rozhlasem Olomouc. 
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13 SPOLUPRÁCE 

13.1 Arcidiecézní charita Olomouc 

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) je významným poskytovatelem sociálních služeb na území 
Olomouckého kraje. Prostřednictvím své rozsáhlé sítě poskytovaných služeb je schopna nabídnout 
studentům široký repertoár různorodých praktikantských možností. Partner je vzhledem ke svému 
významnému postavení mezi subjekty sociální politiky zárukou dlouhodobě kvalitních poskytovaných 
služeb. ACHO nabízí studentům možnost dobré praxe a získání cenných zkušeností, které lze následně 
využít při vstupu na trh práce. 

Spolupracujeme také v oblasti propagace, výměny informací a sdílení zkušeností v oblasti PR. 
Studenti CARITAS – VOŠs Olomouc ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce ACHO realizují přednášky globálního vzdělávání na středních školách. ACHO také 
poskytuje fotografie pro výstavy v prostorách školy. 

13.2 Slezská diakonie 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc pokračuje ve spolupráci se Slezskou diakonií při 
vytváření personálních rezerv. Jedná se o systém praxí, které mohou studenti vykonávat ve svém 
volném čase. V budoucnu pak pro ně bude snazší získat práci na pozicích sociální pracovník či vedoucí 
pracovník právě v organizaci Slezská diakonie. 

13.3 Renovabis 

Renovabis je nadace pro rozvoj církevního školství a ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí 
vyhlašuje každoročně programy pro vybavení a rozvoj katolických škol s cílem zkvalitnit výchovu a 
vzdělávání poskytované žákům a studentům a zvyšovat konkurenceschopnost katolických škol 
v regionu. 

Ve školním roce 2015/2016 podpořila nadace studijní soustředění: 

1. pro studenty prvních a druhých ročníků oboru Charitativní a sociální práce (kombinovaná forma), 
které proběhlo ve dnech 20.-23. 1. 2016 v areálu hotelu Allvet v Drnovicích u Vyškova a zúčastnilo se 
88 studentů 

2. pro studenty prvního a druhého ročníku oboru Charitativní a sociální práce (denní forma), které 
proběhlo ve dnech 25.–29. 4. 2016 ve Vizovicích, v areálu Revika, kterého se zúčastnilo celkem 76 
studentů 

Podpora nadace Renovabis umožnila naplnit cíle studijního soustředění v souladu s akreditací: 
studenti si prohlubovali vědomosti v intenzivní interaktivní výuce pod vedením odborníků z praxe, a 
kromě získávání odborných znalostí měli možnost pracovat na svých dovednostech potřebných pro 
svoji budoucí odbornou praxi. 
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13.4 Spolupráce u osvětových a odborných aktivit 

13.4.1 Multikulturní kulinářské workshopy ve spolupráci s Centrem na podporu integrace 
cizinců pro Olomoucký kraj 

Ve školním roce 2015/2016 proběhl workshop libanonské kuchyně. 21. března 2016 připravila Lenka 
Hrabalová dvacítce účastníků jídla typická pro Libanon a předala jim své zkušenosti s tamní kulturou. 
Workshop v prostorách jídelny CARITAS – VOšs Olomouc organizovalo Centrum na podporu integrace 
cizinců pro Olomoucký kraj.     

13.4.2 Akce pro lidi bez domova ve spolupráci s komunitou Sant´Egidio 

Ve spolupráci s komunitou Sant´Egidio se na půdě CARITAS – VOŠs Olomouc uskutečnily 2 akce pro 
lidi bez domova – vánoční oběd pro chudé a divadelní představení Moje lavička. Do obou akcí se jako 
dobrovolníci a účastníci zapojili studenti i vyučující CARITAS – VOŠs Olomouc. 

13.5 Zajištění odborných praxí studentů 

CARITAS – VOŠs Olomouc úzce spolupracuje s některými pracovišti odborné praxe (zejména 
s pracovišti, kde probíhají praxe školou řízené). Mentoři z těchto pracovišť jsou pravidelně zváni 
na tzv. „semináře pro mentory, tutory a studenty“. Detailní informace o praxích a zapojených 
organizacích jsou v kapitole Odborná praxe v Příloze č. 2. 

13.6 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

CARITAS-VOŠs Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci realizuje na základě smlouvy o vzájemné spolupráci (ze dne 15. 2. 2005, dodatek ke 
smlouvě je ze dne 21. 5. 2009) tříletý bakalářský studijní program "Sociální politika a sociální práce" – 
studijní obory "Charitativní a sociální práce" a "Sociální a humanitární práce" (resp. Mezinárodní 
sociální a humanitární práce). Cílem této spolupráce je v oboru Charitativní a sociální práce připravit 
absolventy schopné samostatně působit v širokém spektru sociální práce, se zvláštním důrazem na 
sociální služby, na specifika církevní sociální práce, křesťanské pojetí člověka i společnosti a na 
využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. V oboru Sociální a humanitární práce (resp. 
Mezinárodní sociální a humanitární práce) to je příprava kvalifikovaného, všeobecně a odborně 
vzdělaného pracovníka pro mezinárodní sociální a humanitární práci realizovanou ve státní správě, 
samosprávě, nestátních a církevních organizacích v rámci České republiky i zahraniční rozvojové 
pomoci. 

Studenti tohoto studijního programu jsou současně zapsáni jako studenti CARITAS – VOŠs Olomouc 
a CMTF UP. Součástí studijního programu jsou odborné praxe, studijní soustředění a výcviky.  

Cyrilometodějská teologická fakulta je jednou z osmi fakult Univerzity Palackého, přičemž má nejdelší 
tradici v oblasti poskytování vzdělávání studentům denní i kombinované formy studia. Katedra 
křesťanské sociální práce, která společně s CARITAS – VOŠs Olomouc realizuje oba vzdělávací 
programy, vznikla v lednu roku 2006 a od té doby poskytuje v součinnosti s žadatelem teoretické 
i praktické vzdělání studentům Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární 
práce.  
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13.6.1 Zpráva o činnosti Katedry křesťanské sociální práce za akad. rok 2015/2016 

1. V daném akademickém roku zajišťovala katedra studium v těchto navazujících magisterských 
oborech: 

V prezenční formě studia 

 Charitativní a sociální práce 

o Specializace Sociální práce s rodinami 

 Mezinárodní humanitární a sociální práce 

 

V kombinované formě studia 

 Charitativní a sociální práce – specializace Řízení v sociálních službách 

 

2. V programu internacionalizace výuky na katedře proběhly tyto hostovské přednášky a workshopy:  

 

Host 

 

Instituce, stát téma datum 
zahraniční 
návštěvy 

Prof. Edward Canda, 
MA, MSW 

University of 
Kansas, USA 

Koncept spirituality 
v sociální práci 

5. 10. 2015 

Prof. Dr. Nandor Birher 

 

Univerzita Károli  
Gáspára 
reformov.  
církve 
Budapešť,  
Maďarsko 

 

Caritas  
- 
Sítě  
– 
Transakce 

 

26. 9. 2015 

2a. Na katedře probíhaly tyto hostovské přednášky: 

Host 

 

Instituce téma datum 
návštěvy 

doc. PhDr. Irena 
Sobotková, Ph.D. 

FF UP Problematika 
pěstounské péče se 
zaměřením na péči 
příbuzných osob 

 

Mgr. Robin Brzobohatý FOD Olomouc Problematika 
relativně nové 
současné práce s 
rodinou - otázka 
rodinných mediací 
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Bc. Petra Klevetová Společnost pro 
ranou péči 
Olomouc 

Možnosti pomoci 
rodinám v obtížné 
životní situaci -
problematika rodin s 
dítětem, které se 
narodilo se 
zdravotním 
postižením 

 

 

3. Pracovníci katedry prezentovali výsledky své vědecké práce na těchto konferencích: 

 

Jméno 

 

Název akce Termín 
konání 

Místo konání Pořadatel  

Jakub Doležel, Th.D. Der 
Mensch im 
Mittelpunkt 
Zur Anthropologie in 
Caritastheologie und 
Soziallehre 

 

23-24-3-
2015 

Vatikán Päpstlicher Rat  
Cor Unum 
a 
Katholische 
Sozialwissensch
aftliche 
Zentralstelle 

 

Mgr. Hana 
Šlechtová, Ph.D. 

II. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa. 
Rodzina. Przemiany - 
Wizerunek - 
Zagrożenia - Wsparcie 

31. 5. 
2016 

Rzeszów  

PhDr. Ivana 
Knausová, Ph.D. 

XII. Hradecké dny 
sociální práce; název 
přednášky:  "Proměny 
rodinného chování 
obyvatel České 
republiky" 

2. – 3. 10. 
2015 

Hradec 
Králové 

 

PhDr. Mgr. Libor 
Novosád, Ph.D. 

Reflexe poradenské 
praxe na vysokých 
školách v ČR a 
v zahraničí; název 
přednášky: " Podpora 
vysokoškolských 
studentů s SVP a jejich 
(prosociální) 
kompetence" 
 

2. – 3. 10. 
2015 

 Asociace 
vysokoškolských 
poradců ČR 
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Ph.Dr. Mgr. Libor 
Novosád, Ph.D. 

Název přednášky: 
Holistický přístup 
v sociální práci 
 

 

26. 10. 
2015 

Ružomberok Ústav sociálnych 
vied, PedF KU 
v Ružomberku 

Ph.Dr. Mgr. Libor 
Novosád, Ph.D. 

Význam odborného 
sociálního poradenství 
při obhajobě práv 
osob se zdravotním 
postižením 
 

23. 5. 
2016 

 Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením a 
Asociace 
poraden pro 
OZP 

Ing. Mgr. Květoslava 
Princová, Ph.D. 

Konference na téma: 
"Můj soused zabiják". 
Název přednášky: 
"Svatá pomoc"  

20. 11. 
2015 

Praha Evangelická 
teologická 
fakulta UK 

Ing. Mgr. Květoslava 
Princová, Ph.D. 

Přednáška na téma:  
Pravidla poskytování 
humanitární pomoci a 
jejich etické zvažování 

Duben 
2016 

Praha Univerzita J. A. 
Komenského 

Ing. Mgr. Květoslava 
Princová, Ph.D. 

International Social 
Work Student 
Conference; 
Key-note 
speech: Increasing 
vulnerability of the 
globalized Word: 
challenge for the 
competence and 
responsibility of 
humanitarian and 
social worker 

4. 5. 2016 Olomouc Caritas-VOŠ 

 

4. Katedra (spolu)pořádala tato odborná setkání: 

 

Charitní služba církve v perspektivě 
teologie charity a katolické sociální 
nauky 

 

26. 9. 2015 Prezentace 
nové 
monografie 

Mezinárodní symposium na 
CMTF UP 
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14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2015 

VÝNOSY 

Hospodaření školy v roce 2015 bylo ovlivněno zejména výší dotace ze státního rozpočtu, která byla 
v celkové výši 14.650.000 Kč striktně rozčleněna na paragrafy1: 

Školní stravování                     343.000 Kč 

Domov mládeže                  2.658.000 Kč  

Vyšší odborná škola   11.649.000 Kč 

Dalšími dotacemi byly dotace z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení mezd pracovníků soukromého 
a církevního školství – ÚZ 33059“ ve výši 126.087,- Kč a dotace z Olomouckého kraje na projekt 
„Společně k dobré sociální praxi“ ve výši 30.000,- Kč. Získali jsme také příspěvek ve výši 65.000,- Kč 
z programu RENOVABIS pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR určený na studijní soustředění 
studentů denní a kombinované formy studia, který bude použit v roce 2016. 

Dalšími zdroji financování provozu školy byly: 

 tržby za služby podložené smlouvou s UP o společně realizovaných studijních programech 
s CMTF UP v Olomouci, 

 školné, jehož výše byla ve školním roce 2015/2016 stanovena na 4.000 Kč ročně, splatnost 
podle vyhlášky č. 10/2005 Sb. ve dvou splátkách, 

 finanční podpora z Evropského sociálního fondu – OP LZZ – projekt Vzděláváním k efektivním 
sociálním službám, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00226, 

 grant Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – Dům zahraničních služeb MŠMT 
– ERASMUS plus a Leonardo da Vinci, 

 platby za ubytování studentů na koleji CARITAS byly 1.000 Kč za měsíc na koleji na náměstí 
Republiky a 900 Kč na faře ve Chválkovicích, 

 příspěvky studentů na zahraniční praxe 

 ostatní zdroje. 

 

Celkové výnosy organizace v roce 2015 činily 26.504.690,31 Kč. 

Podrobné členění zdrojů – výnosů v roce 2015 

 

Podrobné členění výnosů Kč 

Dotace MŠMT 14 650 000,00 

Dotace zvýšení mezd prac. školství 126 087,00 
Dotace Olomoucký kraj 30 000,00 

                                                           
1 Přesun mezi paragrafy je umožněn pouze do výše 15%. 
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projekt OP LZZ 1 911 584,79 
Školné 1 365 600,00 
CMTF 2 595 753,00 
Přijímací řízení 139 200,00 
Ubytování studentů 802 500,00 
Erasmus +  543 686,06 
Erasmus + (Leonardo da Vinci) 1 009 572,61 
Ostatní příjmy hl. činnosti 109 550,69 
Ostatní příjmy doplňková činnost 150 211,00 
Příjem od studentů na akce 453 720,80 

Příjem za kopírování a tisk - studenti 6 465,00 

Příjem za ubytování studentů fara 43 200,00 

Pronájem byt fara - doplňková činnost 25 200,00 

Pronájem pohostinka - doplňková činnost 19 900,00 

Vzdělávací středisko - doplňková činnost 2 522 459,36 

 

 

Dotace MŠMT

Dotace zvýšení mezd prac. školství

Dotace Olomoucký kraj

projekt OPLZZ

Školné

CMTF

Přijímací řízení

Ubytování studentů

Erasmus + 

Erasmus + (Leonardo)

Ostatní příjmy hl. činnosti

Ostatní příjmy doplňková činnost

Příjem od studentů na akce

Příjem za kopírování a tisk -studenti

Příjem za ubytování studentů fara

Pronájem byt fara - doplňková činnost

Pronájem pohostinka - doplňková činnost

Vzdělávací středisko - doplňková činnost
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NÁKLADY 

Struktura nákladů byla podobně jako v minulých letech ovlivněna největší částkou použitou na mzdy 
a povinné odvody za zaměstnance. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl 32. 

Mzdové prostředky:  12.084.117,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění:   3.746.594,00 Kč 

Zákonné sociální náklady:       234.715,77 Kč 

 

Z toho z dotace MŠMT bylo na mzdy a povinné odvody použito celkem 12.450.183 Kč. Poměr výše 
mzdových nákladů k celkové výši dotace je 84,98 %. Vysokou nákladovou položkou je nájemné, jeho 
skutečná výše v roce 2015 činila 1.437.845,80 Kč. Ze státní dotace bylo pokryto 619.694 Kč, což je 
43,09 %. Za energie, vodné stočné, PHM a dodávky tepla bylo v roce 2015 uhrazeno celkem 
1.206.701 Kč. 

Celkové náklady organizace v roce 2015 činily 26.518.393,97 Kč. 

Rozdělení celkových nákladů k jednotlivým  
zdrojům příjmů 

Kč 

Dotace MŠMT 14 650 000,00 

Dotace zvýšení mezd prac. školství 126 087,00 
Dotace Olomoucký kraj 30 000,00 
projekt OP LZZ 1 911 584,79 
Školné 1 614 941,61 
CMTF 2 662 166,32 
Přijímací řízení 139 200,00 
Ubytování studentů 598 231,87 
Erasmus +  543 686,06 
Erasmus + (Leonardo da Vinci) 1 009 572,61 
Ostatní příjmy hl. činnosti 114 497,96 
Ostatní příjmy doplňková činnost 104 434,10 
Příjem od studentů na akce 453 725,80 

Příjem za kopírování a tisk - studenti 6 465,00 

Příjem za ubytování studentů fara 75 891,10 

Pronájem byt fara - doplňková činnost 28 262,96 

Pronájem pohostinka - doplňková činnost 21 807,30 

Vzdělávací středisko - doplňková činnost 2 427 839,49 
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Výsledkem hospodaření za rok 2015 je ztráta ve výši 13.703,66 Kč. 

Dotace MŠMT

Dotace zvýšení mezd prac. školství

Dotace Olomoucký kraj

projekt OPLZZ

Školné

CMTF

Přijímací řízení

Ubytování studentů

Erasmus + 

Erasmus + (Leonardo)

Ostatní příjmy hl. činnosti

Ostatní příjmy doplňková činnost

Příjem od studentů na akce

Příjem za kopírování a tisk -studenti

Příjem za ubytování studentů fara

Pronájem byt fara - doplňková činnost

Pronájem pohostinka - doplňková činnost

Vzdělávací středisko - doplňková činnost
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15 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Učební plán vzdělávacího programu Charitativní a sociální  práce dle předmětů a ročníků  

Vzdělávací program dle předmětů a ročníků 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

Celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty 

Předměty společného profilujícího základu 

Filozofie pro sociální pracovníky 
2 0 0                2 0 0 

KZ       

Sociologie 
1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z Zk      

Psychologie 
1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z Zk      

Úvod do právní teorie a praxe 
2 0 0 1 1 0 1 1 0          4 2 0 

KZ Z Zk     

Speciální pedagogika 
         1 1 0 1 0 1    2 1 1 

   Z KZ   

Posouzení situace klienta 
      2 2 0 2 2 0       4 4 0 

      Z KZ        

Zdravotní nauky 
1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z KZ      

Teorie a metody sociální práce 

 

 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1 8 0 7 

Z KZ Zk Z Zk KZ  
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Základy sociální práce s imigranty a 
uprchlíky 

            0 1 0    0 1 0 

            Z     

Sociální politika 
1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 8 0 3 

Z Zk Z Zk Z Zk  

Etika sociální práce 
         2 0 0 1 1 0    3 1 0 

   Z KZ   

Odborná praxe 
58 h. 50 h. 170 h. 170 h. 328 h.  776 

Z Z Z Z Z   

Metody a techniky sociálního výzkumu 
      1 0 1 1 0 2       2 0 3 

  Z KZ    

Křesťanské základy sociální práce 
   2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 10 0 0 

   Z Z Zk Z Z  
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Podpůrné předměty 

Ekonomika neziskových 
organizací 

      1 0 0 1 1 0 1 1 0    3 2 0 

  Z Z Zk   

Cizí jazyk 
0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 12 

Z Zk Z Z Zk Z  

Výpočetní technika 
0 0 2 0 0 2             0 0 4 

Z Z      

Propedeutický seminář 
0 1 0                0 1 0 

Z       

Seminář k ročníkové práci 
      0 0,5 0 0 0,5 0       0 1 0 

  Z Z    

Diplomový seminář 
            0 1 0 0 1 0 0 2 0 

    Z Z  

Psychosociální výcvik 
      20 h. 

Z 

         20 h. 

      

Studijní soustředění 
   30 h.    30 h.       60 h. 

 Z  Z    

Celkem hodin povinných 
předmětů 

19 18 17,5 21,5 17 10  
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Učební plán vzdělávacího programu Charitativní a sociální  práce dle předmětů a ročníků  

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 
Kombino-
vaná 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty společenského základu studia 

Filozofie pro sociální pracovníky 
1 0 0                1 0 0 

KZ       

Sociologie 
1 0 0 1 0 0             2 0 0 

Z Zk      

Psychologie 
1 0 0 0 1 0             1 1 0 

Z Zk      

Úvod do právní teorie a praxe 
1 0 0 1 0 0 1 0 0          3 0 0 

KZ Z Zk     

Speciální pedagogika 
         1 0 0 1 0 0    2 0 0 

   Z KZ   

Posouzení situace klienta 
      4 0 0 4 0 0       8 0 0 

  Z KZ    

Zdravotní nauky 
1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z KZ      

Teorie a metody sociální práce 

 

 

 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 6 0 8 

Z KZ Zk Z Zk KZ  

Základy sociální práce s imigranty a 
uprchlíky 

            0 1 0    0 1 0 

    Z   
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Sociální politika 
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 11 0 0 

Z Zk Z Zk Z Zk  

Etika sociální práce 
         1 0 0 0 1 0    1 1 0 

   Z KZ   

Odborná praxe 
45 hod. 45 hod. 45 hod. 45 hod. 49 hod. 45 hod. 2740 hod. 

Z Z Z Z Z Z  

Metody a techniky sociálního výzkumu 
      1 0 0 1 0 1       2 0 1 

  Z KZ    

Křesťanské základy sociální práce 
   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 

 Z Z Zk Z Z  

Podpůrné předměty 

Ekonomika neziskových organizací 
      1 0 0 1 0 0 1 0 0    3 0 0 

  Z Z Zk   

Cizí jazyk 
0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 10 

Z Zk Z Z Zk Z  

Výpočetní technika 
0 0 1 0 0 1             0 0 2 

Z Z      

Propedeutický seminář 
0 1 0                0 1 0 

Z       

Seminář k ročníkové práci 
      0 1 0 0 1 0       0 2 0 

  Z Z    

Diplomový seminář 

 

 

            0 1 0 0 1 0 0 2 0 

    Z Z  

Studijní soustředění 
   20 hod.    20 hod.       40 hod. 

 Z  Z    

Celkem hodin povinných předmětů 14 13 14 16 12 9  
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 
kombino-
vaná 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

1. Blok – student si volí 1 předmět 

Křesťanské reálie 
1 0 0                1 0 0 

KZ       

Úvod do duchovního života 
1 0 0                1 0 0 

KZ       

2. Blok - student si volí 1 předmět 

Základy mediální gramotnosti 
   0 1 0             0 1 0 

 Z      

Úvod do konceptů péče o klienta 
   0 0 1             0 0 1 

 Z      

3. Blok - student si volí 1 předmět 

Stereotypizace menšin 
      0 0 1          0 0 1 

  Z     

Prezentační dovednosti 
      0 0 1          0 0 1 

  Z     

Spiritualita charitního pracovníka 
      1 0 0          1 0 0 

  Z     

4. Blok - student si volí 1 předmět 

Terénní sociální práce 
         0 1 0       0 1 0 

   Z    
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Projektové řízení 
         0 0 1       0 0 1 

   Z    

Metody charitní práce 
         0 0 1       0 0 1 

   Z    

5. Blok - student si volí 1 předmět 

Gerontologie 
            0 1 0    0 1 0 

    Z   

Marketing 
            0 0 1    0 0 1 

    Z   

Sociální práce a pastorace 
            1 0 0    1 0 0 

    Z   

6. blok - student si volí 1 předmět 

Kazuistický seminář 
               0 1 0 0 1 0 

     Z  

Fundraising 
               0 0 1 0 0 1 

     Z  

Celkem hodin povinně volitelných 
předmětů 

1 1 1 1 1 1  

Celkem hodin povinných a povinně 
volitelných předmětů 

15 14 15 17 13 10  
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Učební plán vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce dle předmětů a ročníků  

 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty 

Předměty společného profilujícího základu 

Filozofie pro sociální pracovníky 
2 0 0                2 0 0 

KZ       

Úvod do právní teorie a praxe 
2 0 0 1 1 0 1 0 0          4 1 0 

Z Z Zk     

Úvod do mezinárodního práva 
            2 0 0    2 0 0 

    KZ   

Psychologie 
1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z Zk      

Sociologie 
1 1 0 1 1 0             2 2 0 

Z Zk      

Teorie a metody sociální práce 
1 0 0 1 0 1 1 0 1    1 0 1 0 1 0 4 1 3 

Z KZ Zk  Z Z  

Teorie a metody mezinárodní sociální 
práce 

   1 0 0 0 2 2    1 0     2 2 2 

 Z Z  Zk   

Sociální politika 

 

 

 

1 0 1 1 0 1 1 0 0    2 0 0 1 0 1 6 0 3 

Z Zk Z  Zk Z  

Úvod do mezinárodnípomoci a 1 0 0 1 1 0             2 1 0 
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spolupráce Z Zk      

Management projektového 
cykluv humanitární pomoci 

      0 2 0          0 2 0 

  KZ     

Rozvojová spolupráce 
               1 0 0 1 0 0 

     KZ  

Etika sociální práce 
      1 0 0          1 0 0 

  Z     

Etika zahraniční pomoci 
            0 1 0    0 1 0 

    Z   

Odborná praxe 
8 hod. 89 hod. 91 hod. 

600 
hod. 

      
788 
hod. 

Z Z Z Z    

Blok expertů *) 
   1 týden    1 týden    1 týden 3 týdny 

 Z  Z  Z  

Posouzení situace klienta 
      2 1 0          2 1 0 

  Z     

Křesťanské základy sociální práce 
   1 0 0       2 0 0 2 0 0 5 0 0 

 Z   Z Zk  

Zdravotní nauky 
1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z KZ      

Metody a techniky sociálního 
výzkumu 

      1 0 1    1 0 1    2 0 2 

  Z  KZ   
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Podpůrné předměty 

Ekonomika neziskových 
organizací 

   1 0 0 1 0 1    1 0 1    3 0 2 

 Z Z  Zk   

Psychologická první pomoc I. 
   0 0 1             0 0 1 

 Z      

Krizová intervence 
               0 0 1 0 0 1 

     Z  

Mezinárodní sociální práce a 
politika konkrétních zemí 

      0 0,5 0          0 0,5 0 

  Z     

Výpočetní technika 
0 0 2 0 0 1             0 0 3 

Z Z      

Anglický jazyk 
0 0 2 0 0 2 0 0 2    0 0 2 0 0 2 0 0 10 

Z Zk Z  KZ Z  

Zátěžový výcvik 
      1týden          1týden 

  Z     

Psychosociální výcvik 
            20 hod    20 hodin 

    Z   

Metody práce s veřejností 
               0 2 0 0 2 0 

     Z  

Propedeutický seminář 
0 1 0                0 1 0 

Z       

Seminář k ročníkové práci 
         0 0,5 0       0 0,5 0 

   Z    

 
 

Diplomový seminář 

 

            0 1 0 0 1 0 0 2 0 

    Z Z  
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Celkem hodin povinných 
předmětů 

19,00 21,00 20,50 0,50 17,00 12,00  

 

*) Z organizačních důvodů lze jednotlivé přednášky Bloku expertů zařadit do náhradních 
termínů v průběhu celého školního roku. 
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

Blok 1 – student si volí 1 předmět 

Křesťanské reálie 
1 0 0                1 0 0 

KZ       

Úvod do duchovního života 
1 0 0                1 0 0 

KZ       

Blok 2 – student si volí 1 předmět 

Cizí jazyk (němčina, francouzština, 
španělština, ruština) 

   0 0 1 0 0 1    0 0 1 0 0 1 0 0 4 

 Z Z  Z Z  

Blok 3 - student si volí 1 předmět 

Spiritualita současných 
mimokřesťanských náboženství 

            1 0 0    1 0 0 

    Z   

Občanská společnost 
            0 1 0    0 1 0 

    Z   

Sociální práce a pastorace 
            1 0 0    1 0 0 

    Z   

Kulturní antropologie 
            1 0 0    1 0 0 

    Z   

Blok 4 - student si volí 1 předmět 

Psychologie náboženství 

 

 

               1 0 0 1 0 0 

     Z  
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Etnické a náboženské konflikty 
               1 0 0 1 0 0 

     Z  

Ekumenický a mezináboženský dialog 
               1 0 0 1 0 0 

     Z  

Psychologická první pomoc II. 
               0 1 0 0 1 0 

     Z  

Celkem hodin povinně volitelných 
předmětů 

1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00  

Celkem hodin povinných a povinně 
volitelných předmětů 

20,00 22,00 21,50 0,50 19,00 14,00  
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Příloha č. 2  

Pracoviště řízené praxe – tuzemské praxe 

 

1. ročník CHASOP 

1.    Benediktus, z. s. 

2. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

3. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

4. Charita Konice, Dům pokojného stáří Bohuslavice 

5. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Vlaštovičky 

6. Fakultní nemocnice Olomouc, odd. Geriatrie 

7. Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc, p. o. 

8. Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, Domov sv. Alžběty, Jablunkov 

9. NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří 

10. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Žireč 

11. Vincentinum, poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

 

1. ročník SOHUP 

1. Člověk v tísni, o. p. s., Program sociální integrace, Regionální pobočka Bílina  

2. Člověk v tísni, o. p. s., Program sociální integrace, Regionální pobočka Olomouc 

3. Člověk v tísni, o .p. s., Program sociální integrace, Regionální pobočka Ústí nad Labem 

4. DC 90, o. p. s., Olomouc - Topolany 

5. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Olomouc - Sv. Kopeček  

6. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

7. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

8. Fakultní nemocnice Olomouc, odd. Geriatrie 

9. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

10. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem 

11. Charita Olomouc, Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc 

12. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

13. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Vlaštovičky 

14. Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc, p. o. 

15. NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří 

16. P-centrum, spolek 
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17. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

18. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci 

19. Středisko rané péče SPRP Olomouc, Pracoviště pro rodiny s dětmi se zrakovým 
a kombinovaným postižením 

20. Vincentinum, poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

21. z.s. InternetPoradna.cz 

 

2. ročník CHASOP (zimní období) 

1. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov 

2. DC 90, o. p. s., Olomouc - Topolany 

3. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Olomouc - Sv. Kopeček  

4. Diakonie ČCE Vsetín, Domov pro seniory 

5. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

6. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem 

7. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

8. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

9. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

10. Charita Prostějov, Domov Daliborka 

11. Charita Šternberk, Jiloro – Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

12. Charita Zábřeh, Domovinka - denní stacionář 

13. Charita Zábřeh, Oáza - centrum denních služeb 

14. Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí 

15. P-centrum, spolek 

16. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

17. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci 

18. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 

19. Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 

20. z.s. InternetPoradna.cz 

 

2. ročník SOHUP (zimní období) 

1. Arcidiecézní charita Olomouc, Humanitární oddělení 

2. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov 

3. Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
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4. Diecézní charita ostravsko-opavská, Vesnička soužití 

5. Charita ČR, Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

6. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

7. Charita Šternberk, Jiloro – Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

8. IOM - Mezinárodní organizace pro migraci 

9. La Strada Česká republika, o. p. s. 

10. META, o. p. s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů 

11. Oblastní charita Jihlava 

12. SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty, pobočka Olomouc 

13. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Olomouc 

14. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Pardubice 

15. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Plzeň 

16. SUZ MV ČR, Pobytové středisko Havířov 

17. Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a ZŠ 

 

Pracoviště individuálně volitelné praxe – tuzemské praxe 

2. ročník CHASOP (letní období) 

 Denní studium 

1. ANAVITA a. s., Domov seniorů Olomouc 

2. Armáda spásy ČR, Dům pro matky s dětmi 

3. Benediktus, z. s. 

4. Člověk v tísni, o. p. s., Program sociální integrace, Regionální pobočka Olomouc, 
pracoviště Olomouc a Jeseník 

5. Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín 

6. Dětský domov a Školní jídelna Prostějov 

7. Dětský domov Budkov 

8. Domov u lesa Tavíkovice, p. o. 

9. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

10. Hospic na Sv. Kopečku 

11. Charita Javorník, Charitní dům sv. Anežky Vidnava 

12. Charita Krnov, Charitní dům Salvator Krnov – domov pro osoby se specifickými potřebami 

13. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

14. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 



 

89 
 

15. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

16. Charita Prostějov, Domov Daliborka 

17. Charita Šternberk, Jiloro - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

18. Charita Žďár n. S., Nízkoprahový klub NADOSAH pro děti a mládež Bystřice nad 
Pernštejnem 

19. Chráněné bydlení Rostislavova, Uherské Hradiště 

20. Inštitút Krista Velkňaza Žakovce, Slovensko 

21. ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. 

22. Magistrát města Olomouce, Domov pro ženy a matky s dětmi 

23. Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí 

24. Maltézská pomoc, o. p. s. 

25. MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí 

26. MěÚ Hlinsko 

27. MěÚ Vsetín, OSPOD 

28. MěÚ Zábřeh, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

29. MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

30. MŠ, ZŠ a DD Ivančice, p. o. 

31. Nadační fond Klíček 

32. NADĚJE, Pobočky Praha a Vsetín 

33. Náruč dětem, z. s. 

34. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Prostějov - Krasice 

35. Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové nad Labem 

36. Občanské sdružení Lipka 

37. Občanské sdružení Villa Vallila 

38. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 

39. Oblastní charita Třebíč 

40. Oblastní charita Uherský Brod, Terapeutická dílna sv. Justiny 

41. ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Olomouc 

42. Psychosociální centrum Mana, o. s. 

43. Slezská diakonie Český Těšín, Středisko BETHEL 

44. Sociální služby města Havířova, Služby pro pěstouny 

45. SOS Dětské vesničky, SOS Kompas, sociálně aktivizační služby Zábřeh 

46. Společně - Jekhetane o. p. s. 
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47. Společnost Podané ruce, o. p. s., Prostějov 

48. Společnost Podané ruce, o. p. s., K-centrum Kontaktní centrum v Olomouci 

49. Společnost Podané ruce, o. p. s., Práce s klienty v konfliktu se zákonem, Olomouc 

50. Společnost Podané ruce, o. p. s, Terénní programy Olomouc 

51. SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh 

52. Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 

53. ÚP ČR, Pobočka Havířov 

54. Vojenská nemocnice Olomouc 

55. Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s. 

  

3. ročník CHASOP 

Denní studium 

1. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Olomouc - Svatý Kopeček 

2. Domov Letokruhy, p. o. 

3. Ester, z. s., Javorník 

4. Hospic na Svatém Kopečku 

5. Charita Frýdek-Místek, Terénní služba pro děti a mládež Rebel 

6. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

7. Charita Zábřeh 

8. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

9. Jitro Olomouc, o. p. s. 

10. Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, Domov sv. Alžběty, Jablunkov 

11. Magistrát města Prostějova 

12. MěÚ Bílovec 

13. Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o. 

14. Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

15. Oblastní charita Žďár n. Sázavou, Ponorka - NZDM 

16. Paprsek p. o., Velké Opatovice 

17. Pontis Šumperk, o. p. s. 

18. Probační a mediační služba Prostějov 

19. Probační a mediační služba Šumperk 

20. Společnost Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci 

21. Sdružení Podané ruce, o. p. s., Terénní programy Olomouc pro děti a mládež 
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22. Středisko rané péče SPRP Olomouc, Pracoviště pro rodiny s dětmi se zrakovým 
a kombinovaným postižením 

 

Kombinované studium, 1., 2., 3. ročník  

1. Alzheimercentrum Zlín, z. ú. 

2. Armáda spásy ČR, Azylový dům pro muže 

3. Azylový dům pro matky s dětmi, o. p. s. 

4. Centrum pro seniory Zahrada 

5. Člověk v tísni, o. p. s. 

6. DC 90, o. p. s. 

7. Dětské centrum Ostrůvek Olomouc 

8. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Hradec Králové 

9. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Olomouc - Sv. Kopeček 

10. Dětský domov a školní jídelna Čeladná 

11. Diakonie ČCE, Středisko Sobotín, Dům na půli cesty 

12. Diakonie ČCE, Středisko Vsetín, Služby pro rodiny Mozaika 

13. Dominik, n. o. 

14. Domov Matky Rosy - Domov pro seniory 

15. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci 

16. Domov pro seniory Bažantnice 

17. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

18. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

19. Domov seniorů Uhlířské Janovice, p. o. 

20. Domov u Třebůvky Loštice, p. o. 

21. Fakultní nemocnice Olomouc, Sociální oddělení 

22. Hospic sv. Alžběty 

23. Charita Kojetín 

24. Charita Olomouc, Středisko Samaritán 

25. Charita Rožnov pod Radhoštěm, Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm 

26. Charita sv. Anežky Otrokovice 

27. Charita Zlín, Domovinka, centrum denních služeb pro seniory 

28. Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, odd. přímé sociální péče 

29. Magistrát města Brna, odbor sociální péče 



 

92 
 

30. Magistrát města Karviné 

31. Magistrát města Olomouce, odb. sociálních věcí, Azylový dům 

32. Naděje, pobočka Nedašov 

33. Náš svět, p. o. 

34. Nemocnice Boskovice, s. r. o., Sociální oddělení 

35. Nemocnice Vyškov, p. o., odd. dlouhodobě nemocných 

36. Nová šance, z. s., Azylový dům Ostrava - Koblov 

37. Nové Zámky, poskytovatel sociálních služeb, p. o. 

38. Občanská poradna při o. s. Pod Křídly Valašské Meziříčí 

39. Oblastní charita Kroměříž, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

40. Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

41. Oblastní charita Sobotka, Charitní pečovatelská služba Libošovice 

42. Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

43. ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 

44. Péče o duševní zdraví, z. s. 

45. Pomocná ruka, z. s. 

46. Psychiatrická léčebna Šternberk 

47. Sdružení "Piafa" ve Vyškově 

48. Seniorcentrum města Svitavy, s. r. o. 

49. Slezská diakonie, Archa Český Těšín - chráněné bydlení 

50. Slezská diakonie, ELPIS Třinec, Sociální asistence 

51. Slezská diakonie, Eunika Karviná - denní stacionář 

52. Sociální služby Lanškroun, Domov pro seniory 

53. Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o., Pečovatelská služba 

54. Sociální služby města Přerov, Denní stacionář 

55. Sociální služby Šternberk, p. o. 

56. Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov se zvláštním režimem Kvasice 

57. SOS dětská vesnička Brno 

58. Společnost Podané ruce Brno, Centrum prevence 

59. Statutární město Frýdek-Místek, odb. soc. služeb, odd. soc. prevence 

60. Statutární město Ostrava, Mob Vítkovice, odb. sociálních věcí 

61. Středisko rané péče SPRP Olomouc 

62. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců - Olomoucký kraj 
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63. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců - Zlínský kraj 

64. Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hranice 

65. Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Šternberk 

66. Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Šumperk 

67. Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Vyškov 
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Příloha č. 3 
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