Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická
a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Akce:

Správně vidíme jen srdcem…

Datum konání:

24. března a 9. dubna 2021

Účastníci:

Studující prvního ročníku VOŠ vzdělávacího programu Sociální práce

Zpráva:
V poslední třetině března a v první třetině dubna proběhly on-line formou na platformě Google
Meet s oporou powerpointové prezentace pro studentky a studenty prvního ročníku vyšší odborné
školy vzdělávacího programu Sociální práce dvě přednášky a následné besedy se zástupci zapsaného
spolku Vodicí pes.
K virtuálnímu povídání se studujícími pozvání přijali: Mgr. Lenka Pláteníková, sociální pracovnice, PR
pracovník a fundraiser v jedné osobě, klientka zapsaného spolku Vodicí pes Cilka Novotná i její
čtyřnohý přítel Bert ☺.
Spolek Vodicí pes poskytuje podporu klientům se zrakovým postižením, kteří využívají vodicího psa
nebo se na jeho službu připravují, popřípadě o tuto tzv. zvláštní pomůcku požádají. Podpora se týká
oblasti osobního rozvoje a samostatného pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí,
které si sami vybrali k životu.
Účastnící těchto akcí se dozvěděli spoustu informací potřebných pro výkon jejich budoucí profese –
profese sociálního pracovníka - a zhlédli poutavá videa dokumentující spolupráci člověka
a vodicího psa.
Studující 1. SPA a 1.SPB mohli díky vzácným hostům nahlédnout do společného světa lidí s těžkým
zrakovým postižením a jejich nepostradatelných čtyřnohých kamarádů – vodicích psů, kteří se stali
důležitou součástí tohoto světa.
Budoucí sociální pracovníci si měli možnost popovídat o životě přímo s člověkem
se zrakovým postižením, vyslechnout jeho životní příběh a pochopit, jak moc je vodicí pes
pro něho důležitý.

Besedy ukázaly v plné šíři i jednu z velkých výhod on-line akcí, a sice skutečnost, že vzdálenost
nehraje vůbec žádnou roli, že se takových setkání může zúčastnit kdokoliv, i když bydlí na druhém
konci republiky – což byl případ slečny Cilky a Berta. Nevýhody si nikdo z účastníků setkání raději
nepřipouštěl ☺.
V rámci přednášek zaznělo i téma týkající se náplně práce sociálních pracovníků zapsaného spolku
Vodicí pes, což bylo pro studující velice užitečné a přínosné z hlediska jejich budoucího uplatnění
v praxi sociální práce.
Zúčastnění zmíněných přednášek je hodnotili velice pozitivně - jak z hlediska obsahu, tak
i formy – a velice oceňovali otevřenost v komunikaci, která se bezesporu odrážela v odpovědích
všech hostů na konkrétní pokládané otázky.
V závěru milých setkání vyjádřili všichni účastníci společně naději, že tato forma setkání je poslední
a že to setkání příští již bude off-line ☺.
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