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Cestou do práce jsem se 
zastavila u čerpací stanice, kde 
jsem si, téměř rituálně, 
kupovala velmi chutnou kávu. 
V davu lidí, čekajících ve dvou 
frontách, na zaplacení paliva, 
kávy, snídaně či dalších 
produktů se skácela mladá 
žena. Asi většina z nás 
by typovala, že minimálně 
polovina všech přítomných  se 
stala aktivní součástí této 
epizody. Opak byl pravdou. Kdo 
pohotově reagoval, jsem byla 
právě já, jako jediná a naprostý 
laik ve zdravotnických 
otázkách. Reagovala jsem 
intuitivně a zpočátku ženu 
uložila do stabilizované polohy. 
Žena si stěžovala na bolest 
hlavy a bylo jí na zvracení. 
Následně upadla do 
bezvědomí. Měla nehmatný 
pulz a téměř nedýchala. 
Zahájila jsem resuscitaci, 
kterou jsem si matně pama-
tovala z různých kdysi shléd-
nutých dokumentů. Zakřičela 
jsem na obsluhu čerpací 
stanice, aby zavolala 
záchranku.  Všichni přítomní 
lidé se chovali tak, jakoby se 
jich situace vůbec netýkala. 
Někteří přihlíželi, někteří 
komentovali a od boku „stříleli“ 
všelijaké diagnózy, další různě 
odcházeli a přicházeli. Nikoho 
nenapadlo být aktivní, zkrátka 
pomoci. Po chvíli se žena 
probrala a začala zvracet. 
V této chvíli přišel již manžel 
ženy, který čekal na přilehlém 
parkovišti. Opět jsem uložila 
ženu do stabilizované polohy 
a odběhla do auta pro deku. 

Žena ještě následně upadla 
do krátkého bezvědomí. 
Záchranná služba přijela za 
velmi dlouhou dobu, údajně 
obsluha čerpací stanice sdělila 
lékaři špatnou adresu. Po jejich 
příjezdu byla žena již v plném 
vědomí a částečně komuniko-
vala. Po ošetření  v sanitce, 
byla převezena do Nemocnice 
na Bulovce. Ještě jsem jí stihla 
předat svou vizitku pro případ 
„kdyby něco…“.

Do práce jsem přijela pozdě. 
Byla jsem plná dojmů, 
rozličných pocitů, ale zvláštně 
šťastná, snad i pyšná.  Jen jsem 
nechápala, proč jsem byla 
jediná, která sice laicky, ale 
pohotově zakročila. Proč 
další, přihlížející spoluobčané, 
neprojevili sebemenší zájem 
ženě pomoci?

Uplynulo několik dní a já 
obdržela od paní Hany sms 
zprávu v tomto znění: "Dobrý 
den paní zachránkyně, moc 
vám děkuji. Byla jsem na 
Bulovce a udělali mi všechna 
vyšetření a už jsem doma 
v domácí péči, všechno už je 
v pořádku. Nejradši bych vás 
nominovala na cenu Michala 
Velíška. Moc Vám srdečně 
děkuji a doufám, že se uvidíme 
a že vám to budu moci oplatit. 
Vděčíme vám za život. Můžu tu 
být se svými dětmi. Pochybuji 
o tom, že by se na benzíně 
našel někdo tak skvělý, jako jste 
byla vy". 

Tato situace mne přiměla 
k absolvování několika zdravot-
nických kurzů. Dnes již vím, že 
jsem při poskytování první 
pomoci ženě, udělala mnoho 
chyb a mnoho zbytečných 
úkonů. Také již umím pochopit 
všechny přítomné lidi na 
čerpací stanici, kteří pouze 
pasivně přihlíželi. Možná 
nejeden z přihlížejících by rád 
pomohl, ale měl strach. Strach 
z toho, že jako laik nebude 
schopen adekvátní pomoci, že 
jako laik selže.

Milý Honzo, člověk se nerodí 
ani zlý ani dobrý. Po celý svůj 
život je však ovlivňován 
různými zkušenostmi a také má 
i nějakou genetickou výbavu. Je 
to obdobné, jako když potkáte 
zatoulané štěně – někdo jej 
bude ignorovat a někoho to 
zkrátka nenechá klidným 
a štěněti pomůže. Tak to 
funguje i u lidí. Jen je to o to 
horší, že díky strachu a určité 
zbabělosti můžeme napáchat 
více škody než ten, který sice 
laicky, ale pomůže.

Očekáváme od druhých vždy to nejhorší a raději necháme člověka 
umřít, než abychom zvedli telefon?
Otázka, která člověka nutí k zamyšlení. Otázku, kterou si pokládal i čtenář Newsletteru, 
Honza, který vzpomínal příběh, jehož byl nepřímo součástí. I já naváži svým příběhem 
a v závěru se pokusím na tuto otázku odpovědět z mého úhlu pohledu.

Čtenářka Lenka
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Studentky, studenti, kolegyně, kolegové, příznivci JAHODOVKY

Job Day v Jahodovce
Vážení studenti, vážení 
kolegové, vážení hosté…, tak 
zněla úvodní slova ředitele 
Vyšší odborné školy sociálně 
právní, kterými přivítal 
všechny, co se zúčastnili 
20. dubna 2017 pilotní akce 
s názvem JOB DAY v aule naší 
školy.
Záměrem bylo zprostředkovat 
osobní setkání organizací 
z oblasti sociálních služeb 
s budoucími absolventy oboru 
Sociální práce a sociální peda-
gogika s cílem nabídnout 
studentům 3. ročníků perspek-
tivní uplatnění v oboru 
a informovat o profesních 
požadavcích na obsazení konk-
rétních volných pracovních 
pozic.

Moderátorka, Mgr. Lenka 
Lesařová, přivítala zástupce 
organizací a přednášející hosty. 
PhDr. Melanie Zajacová, 
vedoucí oddělení koncepce

sociální práce a vzdělávání 
MPSV, ve svém příspěvku 
představila rozměry sociální 
práce, možnosti uplatnění 
sociálního pracovníka 
a důležitý faktor, který má 
dopady na každodenní práci, 
profesní identitu. Jakými 
osobnostními vlastnostmi 
a předpoklady by měl člověk 
disponovat, vstoupí-li „na
půdu“ pomáhajících profesí, 
přednesla psycholožka OSPOD 
Úřadu městské části pro Prahu 
20 PhDr. Veronika Buriánová.
Naše pozvání přijalo celkem 15 
organizací a institucí. Zapsaný 
spolek InBáze, z.s., jehož 
posláním je pomáhat 
migrantům a jejich rodinám, 
pražská nezisková organizace 
Lata - programy pro mládež 
a rodinu, z.ú, která pomáhá 
dětem, mladým lidem 
a rodinám, Městský úřad Nym-
burk, Městský úřad Černošice, 
nezisková organizace 
Magdaléna, o.p.s. pomáhající 
v boji se závislostmi, nezisková 
organizace FOKUS Mladá 
Boleslav z.s. poskytující služby 
dlouhodobě a vážně duševně 
nemocným, Úřad práce 
pro Prahu-západ, občanské 
sdružení Hewer, z.s. poskytova-
tel terénní sociální služby 
osobní asistence,  organizace

pomáhající lidem na vozíku po 
poškození míchy Centrum 
Paraple, o.p.s.,  bezbariérová 
škola Jedličkův ústav, která díky 
ucelené rehabilitaci připravuje 
děti s tělesným postižením 
k integraci do běžného života, 
Rodinné centrum ROUTA 
z Čelákovic, Úřad městské části 
pro Prahu 14, Domov pro 
seniory Chodov zabezpečující
seniorům bezpečné a příjemné 
prostředí a Proxima Sociale 
o.p.s., jejímž cílem je poskyto-
vat specifické typy sociálních 
služeb, zejména komunitního 
a nízkoprahového charakteru.
Celá akce se nesla ve velmi 
příjemné a přátelské 
atmosféře.  Závěr byl věnován 
neformální diskuzi zástupců 
jednotlivých zařízení 
a pedagogů naší školy. Z reakcí 
a poskytnuté zpětné vazby  
všech zúčastněných vyplynulo, 
že se akce celkově  líbila a ze 
strany organizací a institucí je 
zájem o další spolupráci. 
Současně jsme získali mnoho 
inspirativních podnětů pro 
pořádání podobné akce 
v dalších letech. 

Mgr. Lenka Lesařová

Sociálním pracovníkům 
a pracovníkům 

v sociálních službách 
stoupnou od začátku 

července platy o 23 
procent, pracovníci 

v kultuře 
a nepedagogičtí 

pracovníci ve školství si 
polepší o 9,4 procenta. 

Nařízení vlády zrušilo 
třetinu nejnižších 

tarifů, takže se dotyční 
zaměstnanci přesunou 

do zbývajících šesti 
vyšších.

31. 05. 2017
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Na závěr studia oboru sociální 
práce i sociální pedagogiky 
získalo 35 studentů 
OSVĚDČENÍ o absolvování 
PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU 
zaměřeného na rozvoj sociál-
ních a odborných kompetencí  
v rozsahu 60 hodin.

Tento  program byl realizován 
v rámci povinně a nepovinně 
volitelných předmětů psycho-
sociální výcvik 1. a 2. V první 
fázi byl výcvik zaměřen na 
sebepoznávání a poznávání 
druhých, na komunikaci a na 
nácvik zvládání zátěžových 
situací. Druhá fáze výcviku byla 
zaměřena na rozvoj praktic-
kých kompetencí, na přípravu 
a realizaci zážitkových 
programů  - arteterapii, muzi-
kofiletiku, samostatné vedení 
relaxačních technik, zážitko- 

vých aktivit a psychosociálních 
her. V rámci studia na Vyšší 
odborné škole sociálně 
právní doporučujeme všem 
studentům tento výcvik 
absolvovat.

Psychosociální výcvik na VOŠSP

Mgr. Libuše Vránková



Belgičané popáté, aneb partnerská škola Arteveldeschool v Praze 

Česká republika - Francie (My k nim, oni k nám, my u nich oni u nás)

Již po páté nás na konci dubna tohoto roku navštívila skupina 24 studentů 
(19 dívek a 5 chlapců) + 2 pedagogové z partnerské školy Arteveldeschool 
z města Gent v Belgii. 

V září 2016 jsme navštívili partnerskou školu v Nice. A jak už to tak bývá, prima 
lidi se rádi navštěvují, tak jsme v dubnu 2017 přivítali skupinu francouzských 
studentek a dvě kolegyně ze  školy v Nice, u nás v Praze a ve škole. 

Vyšší odborná škola sociálně 
právní pro ně připravila 
odborný program ve středu 
26.dubna a čtvrtek 27.dubna. 
Programu se zúčastnilo i 13 
českých studentů, kteří byli 
vybráni pro zahraniční stáže, 
které se uskuteční na podzim 
následujícího školního roku, 
kdy se naše škola chystá vyjet 
do Francie a Belgie. Všichni 
naši studenti jsou dobře 
jazykově vybaveni, takže mohli 
bez problému komunikovat se 
zahraničními studenty. 

Na základě jejich žádosti, 
profesního zájmu jsem sestavili 
odborný program, který se 
týkal exkurzí do zařízení 
spojené s tématem – ženy na 
ulici, děti rodičů se závislostí, 
osoby propuštěné z výkonu 
trestu odnětí svobody,  muži na 
ulici a služby pro děti s handi-
capem. Navštívili jsme organi-
zace, s nimiž dlouhodobě 
spolupracujeme, kam i dochází 
naši studenti na odborné 
praxe.  

Ve středu jsme si Belgičany 
vyzvedli v jejich velmi 
příjemném hostelu ROSMARY 
v Růžové ulici. Odtud se pět 
skupinek vydalo do 

neziskových organizací 
v jednotlivých částech Prahy, 
a to Praha 2 – Barevný svět 
dětí, Praha 3 – Střep, Praha 4 – 
Klokánek, Praha 5 – Hestia, 
Praha 7 – Azylová noclehárna, 
loď Hermes. Odborníci z těchto 
organizací představili své 
zařízení, zmínili se o svých  
klientech, popsali poskytované 
programy. Z těchto organizací 
studenti pokračovali 
v provádění sociologického 
výzkumu s názvem „Liveability“ 
– což znamená, jak se žije 
v jednotlivých vybraných 
částech Prahy. Studenti 
sledovali skladbu populace, 
infrastrukturu dané části, 
služby poskytované v dané 
lokalitě. Někteří studenti 
z vlastní iniciativy navštívili 
například centrum Sananim, 
místní úřad, policejní stanici či 
domov mládeže ve vybraných 
místech. Odpoledne studenti 
strávili neformálním způsobem 
například posezením 

Pohled studentky naší školy: 
Stáž ve Francii, kterou jsme 
absolvovaly na začátku roku, 
přinesla ještě jednu milou 
povinnost a tou bylo setkání se 
studentkami z Francie, které 
přijeli za námi. Bylo velmi 
příjemné sejít se i „na našem 
území“ a to ve školním klubu 
a moci si se studentkami 
pohovořit. Měly jsme tak šanci 
procvičit si anglický jazyk 
v praxi, ale pokud řeč vázla, 
zapojila se samozřejmě naše 
milá překladatelka Eliška. Se 
studentkami jsme mluvily 
převážně o studiu na naší 
škole, o předmětech, které

v hospůdce a navazováním 
společenských kontaktů.

Druhý den ve čtvrtek 
pokračovali ve svém výzkumu a 
završili celý program účastí na 
dvou workshopech, které jsme 
pro ně připravili v naší škole. 
Jeden workshop byl psychoso-
ciální výcvik s cílem se více 
poznat. Druhý workshop byl 
pro studenty milující sportovní 
aktivity – praktické cvičení v 
naší nové tělocvičně. Celý 
společný program jsme 
zakončili neformálně, a to 
pečením buřtů a sdílením 
společných zážitků.

máme povinné i nepovinné, 
o psaní absolventských prací 
i o našem působení na 
odborných praxích. Již ze stáže 
ve Francii víme, že se způsob 
výuky u nás a ve Francii liší. Při 
občerstvování jsme měly 
možnost pohovořit si se 
studentkami i neformálně. 
V tomto případě se jednalo 
o rozhovory o České Republice, 
Praze a památkách ale i o pivu 
a nočních klubech.  Toto 
setkání bylo velmi zdařilé a my 
jsme si tak měly možnost 
připomenout atmosféru Fran-
cie a pochlubily jsme se naší 
školou. Monika Havlíčková, Eliška Bosáková

Mgr. Hana Choutková

<<
Byla to pro nás 
velmi dobrá 
zkušenost, která 
nám dala spoustu 
pozitivního do 
života, ať už naše 
procházky po Praze, 
či posezení v 
restauraci. Nejvíce 
jsme si cenili jejich 
přístupu, vlídnosti a 
otevřenosti, proto 
jsme se snažili, aby 
naši hosté měli 
podobné pocity a 
věřím, že se nám to 
povedlo.

Veronika Dudková
2.F

<<
Arteveldehogeschool
Gent - Belgie

Navštívené organi-
zace:

<<
Azylový dům pro ženy 
ve Vršovicích – 
organizace Naděje

Úřad městské části 
Praha 1 – kurátor pro 
dospělé

Integrační centrum 
ZAHRADA, Praha 3

organizace SANANIM

Centrum sociálních 
služeb a prevence – 
loď Hermes.
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Rozhovor se studentkou z Finska
V posledním prosincovém čísle 
našeho newsletteru jsme Vám 
představily studentku Annu 
Pokrovskuju z Finska, která byla 
v Praze na pětitýdenní profe-
sionální odborné stáži 
v mateřské škole Happy 
Hippos, na Praze 10, ul. 
Jasmínová, a to v rámci 
projektu ERASMUS+.  

Druhou studentkou, která tuto 
stejnou odbornou stáž 
v březnu absolvovala, byla 
Jannika Muinonen z finského 
města Järvenpää. Využily jsme 
setkání s Jannikou, nabídly 
možnost prohlídky naší školy 
a požádaly ji o krátký 
neformální rozhovor pro náš 
newsletter. Jannika pozvání 
přijala a ochotně na naše 
dotazy odpovídala:

Janniko, jaký typ školy ve 
Finsku studujete?

Studuji KIRKON KOULU-
TUSKESKUS - SEURAKUN-
TEOPISTO (THE CHURCH 
TRANING COLLEGE) v městě 

(dle výběru oboru). Po 
úspěšném absolvování získám 
titul bakalář sociálních služeb.

Janniko, Anny jsme se ptaly, co 
ji na Praze překvapilo, jaké 
zážitky a zjištění si z Prahy 
odváží. Stejná otázka i na Vás. 
Co Vy a Praha?

V Praze se mi moc líbilo, byla 
jsem zde velmi spokojená. 
Jediné co mi bylo nepříjemné, 
byly reakce typu přátelského 
objetí – jsem v tomto případě 
typ – don´t kissing. To mi bylo 
opravdu nepříjemné. Na toto 
nejsme ve Finsku zvyklí.

Anna nám prozradila něco 
o finských Vánocích. Vy nám 
prozraďte prosím něco 
o finských Velikonocích?

Velikonoce se slaví obdobně 
jako v České republice. Malují 
se vajíčka, převažuje barva 
žlutá, čokoládová vajíčka se 
schovávají a děti je následně 
hledají tzv. egg hunting.

Järvenpää. Je to škola církevní, 
zaměřená na odborné vzdělání 
v oblasti sociální a zdravotní – 
typ VOCATIONAL. Výuka 
a praxe je v poměru 3 měsíce 
výuka a 1 měsíc praxe

Pomlázky nepleteme, zdobíme 
mašlemi pouze jednotlivé 
proutky. Během velikonočních 
svátků se pak pojídá  tzv. finský 
Easter puding - Kul mämmi, 
vařený ze žita. 

Říká se, že Finsko je země tisíce 
jezer. Jaké jezero máte 
nejraději?

Ano, ve Finsku je skutečně 
hodně jezer. Mezi mé oblíbené 
patří jezero Saimaa. Tam je 
opravdu krásně. 

Jaká česká slova si do Finska 
odvážíte?

Krásná kočka, krásná kytka, 
prosím, děkuji, krtek (můj 
velice oblíbený animovaný 
seriál, populární u všech 
malých finských dětí).

Alena Dřízalová
Mgr. Hana Choutková

Finské jezero Saimaa 
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V úterý 16. května nás navštívili 
studenti a učitelé švédské školy 
Vara Folkhogskola.

Tato vyšší odborná škola posky-
tuje pomaturitní vzdělávání 
zájemcům od 18 do 65 let. 
Nabízí rozmanité vzdělávací 
programy – kurzy, z nichž 
některé oborově odpovídají 
odbornému zaměření VOŠSP. 

S našimi studenty a pedagogy 
strávili velmi příjemné 
dopoledne. Došlo nejen na 
vzájemné představení obou 
škol, ale také na představení 
systému vzdělávání v ČR 
a Švédsku.  Přislíbení vzájemné 
spolupráce a nabídka přípravy 
zajímavého programu pro naše 
studenty pak už byla jen 
logickou samozřejmostí.

Máme nové zahraniční partnery

Ing. Lenka Pecková
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Helppes - centrum výcviku psů pro postižené

V rámci rozšíření povědomí o činnosti organizace Helppes – Centra výcviku psů 
pro postižené, o.p.s. jsem požádala ředitelku Zuzanu Daušovou o zodpovězení 
otázek, které zajímaly studentky sociální pedagogiky.

Paní ředitelko - předně děkuji 
za Váš čas  - vím, že se 
připravujete na konferenci 
mezinárodní odborné organi-
zace ADEu (Assistance Dogs 
Europe) a na jednání CEN 
(Evropský výbor pro normali-
zaci) ohledně tvorby evrop-
ských norem pro asistenční 
psy. Studentky ve svých 
reflexích exkurzí vnímaly 
organizaci Helppes výrazně 
pozitivně a sestavily otázky, 
které bych Vám ráda položila.

Paní ředitelko, jaký by měl být 
vhodný profil osobnosti, která 
se věnuje výcviku psů pro 
postižené?
V první řadě musí mít cit pro 
práci se psem. Dále musí mít 
rád lidi, být schopen pracovat 
s lidmi s postižením a jejich 
rodinami. Musí být ochoten se 
vzdělávat a musí být týmovým 
hráčem. Tento profil je blízký 
kompetencím, jenž se 
snaží studenti naplnit 
prostřednictvím svých praxí.

Právě na praxích se také 
setkáváme s canisterapeuty, 
kteří se věnují aktivizaci 
seniorů a dalších cílových 
skupin. Na co si dát pozor, když 
instituce potřebuje canistera-
pii? Jak poznáme dobrého 
canisterapeuta?

Různé tzv. zkoušky z canistera-
pie a vystavení papíru, který 
nazve certifikátem, může 
pořádat prakticky kdokoli, 
kdykoli a kdekoli, což se v praxi, 
bohužel, děje. Dobrý, ale 
hlavně správně prověřený 
canisterapeutický tým (tým je 
pes a jeho pán – psovod), 
poznáte tak, že canisterapeu-
tickou zkoušku mají složenou u 
organizace s mezinárodní 
akreditací (seznam akredi-
tovaných organizací lze nalézt 
na stránkách Assistance Dogs 
International - 
assistancedogsinternational.or
g, Assistance Dogs Europe – 
assistancedogseurope.org 
a Animal Assisted Intervention 
International  - www.aai-int.org 

V ČR by měl být tým prověřen 
zkouškami, které pořádá Klub 
speciálního výcviku České-
ho kynologického svazu - 
www.kynologie.cz. Tento klub 
má, jako jediný v ČR, právo 
canisterapeutickou zkoušku 
zapsat i do průkazu původu psa 
nebo do pracovní knížky psa, 
nikdo jiný právo zápisu do 
těchto dokumentů nemá. 
Dobrý canisterapeut předloží 
služební průkaz, opatřený 
mj. právě i informací 
o mezinárodní akreditaci 
subjektu, u kterého zkoušku 
skládal, příp. certifikát 
o splnění canist. zkoušky, 
pojištění psa, očkovací průkaz 
psa a psa má vždy čistého,

vyčesaného a v dobré fyzické 
i psychické kondici.

Jak může být ve Vaší činnosti 
nápomocná škola a sociální 
partneři?
Školy nám pomáhají např. 
uspořádáním různých bene-
fičních akcí, charitativních 
bazarů - tj., že žáci, studenti 
něco vytvoří, upečou a výrobky 
prodávají, uspořádají benefiční 
představení nebo koncert, 
jehož výtěžek pak věnují pro 
naše klienty. Záleží na tom, 
z jaké oblasti sociální partner 
by byl. Pomoc je možná v naší 
organizaci v mnoha směrech – 
od manuálních prací po 
vzdělávání.

Děkuji za rozhovor a rádi 
Vás oslovíme pro spolu-
práci na naší tradiční 
konferenci Most moci a 
bezmoci, kterou budeme 
pořádat na jaře 2018.

Mgr. Michaela Svobodová

<<
Posláním organi-
zace Helppes je 
integrace osob se 
zdravotním 
postižením do 
společnosti a 
kolektivu, jejich 
návrat do aktivního 
života, zařazení do 
vzdělávacího či 
pracovního procesu, 
rozšíření možností 
při sebeobsluze, 
získání větší 
soběstačnosti, 
nezávislosti, 
sebevědomí, 
svobody a bezpečí. 
To vše pomocí 
speciálně 
vycvičených psů 
v projektu Pomoc 
přichází na čtyřech 
tlapkách.
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Dispraxie

V posledních letech se výrazně 
zvýšil počet dětí s dyspraxií. 
Diagnostice těchto dětí napo-
mohl již na konci minulého 
století profesor Matějček, 
který se zabýval diagnostikou 
dětí s lehkou mozkovou 
dysfunkcí (LMD) - dětí se

specifickými poruchami 
chování (SPCH) - poruchou 
pozornosti (ADHD). 
Aktuálně se touto prob-
lematikou systematicky 
zabývá klinika dětské reha-
bilitace při FN Motol v čele 
s prof. Pavlem Kolářem.

FN Motol má ovšem omezenou 
kapacitu a poptávka po 
diagnostice a terapii značně 
převyšuje jejich možnosti. 
Zatím v ČR neexistuje centrum 
zabývající se interdisciplinárně 
touto problematikou. 
V západní Evropě taková centra 
existují a postižené děti 
i dospělí tam mohou najít 
pomoc. Proto naše škola zaha-
juje spolupráci s partnerem – 
rehabilitace Be Balanced s.r.o. 
v Libockém dvoře. Rádi 

bychom tak podpořili jejich 
pomoc dětem v potřebné 
systematičnosti, komplexnosti 
a interdisciplinaritě. Pro 
komplexní pomoc těmto 
dětem je nezbytná úzká spolu-
práce interdisciplinárního 
týmu, ve kterém má svou 
úlohu sociální pedagog. 
Systematickou pomoc může 
dítěti poskytovat např. v rámci 
individuálního vzdělávacího 
plánu. Dyspraktické dítě se ve 
většině institucí ocitá v sociální 
exkluzi: jeví se jako lenivé (má 
obtíže naučit se jíst lžičkou), 
nekoncentrované (lehce se 
unaví, protože běžné aktivity 
ho stojí mnohem více úsilí), 
neukázněné (má problém se 
samostatně oblékat, nevydrží 
dlouho sedět), trpí pocity 
méněcennosti, sebedestruk-
tivními tendencemi, podává 
slabé výkony ve sportu, 
nezapojuje se do skupinových 
her, je emočně nestabilní, 
hypersenzitivní zejména na 
zvuky, vlivem nedostatečné 
prostorové orientace se ztrácí

v budově apod. Právě tyto děti 
jsou vylučovány z dětského 
kolektivu, případně se stávají 
obětí šikany. Trpí ale také nepo-
chopením ze strany učitelů, 
jsou hůře klasifikované, 
přičemž jsou často 
nadprůměrně inteligentní. 
Včasná detekce, diagnostika 
a reedukace odborníků 
napomůže sociální inkluzi 
těchto dětí. Naše škola ráda 
umožní osvětu v této problem-
atice také prostřednictvím 
vzdělávání a účastí na tradiční 
konferenci Most moci 
a bezmoci, která proběhne na 
jaře 2018. Dyspraxie se 
promítá do celého rodinného 
systému (rodič nemusí 
rozumět tomu, že i přes 
vysokou inteligenci dítě 
selhává v běžných úkonech, 
např. v oblékání, hygieně), 
proto bude osvěta nabídnuta 
stávajícím partnerům školy, 
pražským, středočeským rodin-
ným a komunitním centrům.

Máte zajímavý článek 
z oboru, o který se 

chcete podělit? Zašlete 
nám text 

s fotografiemi na 
redakce@vossp.cz 

a my Vám článek 
otiskneme v dalším 

vydání pravidelného 
newsletteru.

Alena Dřízalová

Naši absolventi sociální pedagogiky se v praxi věnují zejména dětem - např. 
v rolích osobních asistentů, asistentů pedagogů v ZŠ a MŠ, vychovatelů apod. 
Z těchto důvodů jsme se rozhodli věnovat tento prostor osvětě v práci s dětmi 
s dyspraxií.
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Sociální práce TEĎ a TADY II je 
plánovaná odborná Konfer-
ence Vyšší odborné školy 
sociálně právní, která 
tematicky navazuje na konfer-
enci z roku 2016. Vzhledem 
k tomu, že se předchozí ročník 
těšil značnému zájmu 
účastníků především ze 
stran sociálních pracovníků, 
rozhodla se škola v této aktivitě 
pokračovat. Konference se 
uskuteční pod záštitou MPSV 
v úterý 3. října 2017 od 9:00 

hodin v aule naší školy. Pláno-
vaný program s uvedením 
hlavních bloků a workshopů 
bude včas zveřejněn na 
webových stránkách vossp.cz 

O konferenci:
Sociální práce TEĎ a TADY II je 
tentokrát zaměřena na 
aktuální formy sdružování 
sociálních pracovníků v ČR 
a s tím spojené téma etiky 
v sociální práci. Cílem je 
reflektovat aktuální zkušenosti 

a poznatky v této oblasti. 
Konferenci lektorují zkušení, 
především prakticky vybavení, 
odborníci. Konference se 
zúčastní především zástupci 
sociálních institucí, Centra 
sociálních služeb Praha, 
zástupci MPSV a odborná 
veřejnost, sociální pracovníci, 
kteří jsou sdruženi v aktuálních 
seskupeních v ČR, sociální 
partneři naší školy a studenti 
našeho vzdělávacího programu 
Sociální práce.

Sociální práce TEĎ a TADY II

Mgr. Michaela Svobodová


