
Organizujeme mnoho dobrovolnických a benefičních akcí, 
do kterých zapojujeme naše studenty. Jsou to například 
již tradiční Jarmarky radosti, které organizujeme dvakrát 
ročně ve spolupráci s občanským sdružením Joker. Společně 
s  lidmi s  postižením vytváříme každoročně kalendář 
a výtěžek z  jeho prodeje věnujeme ve prospěch lidí 
s postižením. Organizujeme osvětové besedy pro veřejnost 
o problematice lidí s postižením. Konference Profesních 
příběhů v sociální práci, kterou jsme zorganizovali, přiblížila 
veřejnosti a mladým lidem široké spektrum sociální práce 
s různými cílovými skupinami. 

Velmi úzce spolupracujeme také s  Dobrovolnickým 
centrem a Farní charitou v  Chebu, kde se podílíme na 
realizaci zejména osvětových akcí nejen skupinově, ale i 
individuálně v konkrétních programech dobrovolnického 
centra.

Podporujeme individuální dobrovolnictví našich studentů  
i mimo rámec oficiálních organizací, které probíhá například 
formou osobních asistencí lidem s postižením, doučování 
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, docházení  
do domácností i zdravotnických zařízení a zprostředkování 

společenského kontaktu lidem, kteří by z něho mohli být 
vyloučeni. Naši studenti v  rámci dobrovolnictví vedou 
aktivizační kurzy pro seniory. Společnými silami se nám 
podařilo zorganizovat benefiční koncert skupiny The Tap 
Tap, který měl u chebské veřejnosti obrovský ohlas.

Snažíme se, aby byl absolvent vyšší odborné školy 
studijního oboru sociální práce na naší škole připraven 
pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací 
poskytujících sociální služby. Jeho činnost v praxi spočívá 
ve vyhledávání potřebných klientů, v sociální diagnostice,  

v preventivní činnosti a ochraně před sociálními riziky,  
v základní poradenské a sociálně správní činnosti,  
v poskytování sociální pomoci, v řízení sociálních zařízení 
a týmů a v základní pomoci v psycho-sociální oblasti. 
Dosažené vzdělání umožní našim absolventům analyzovat, 
interpretovat a aplikovat sociální práci v komplexním 
pojetí.

Jsme přesvědčeni, že dobrovolnictví ke zkušenosti  
a výbavě sociálního pracovníka neodmyslitelně patří a je 
nezbytné ho podporovat.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola cheb

• V naší škole klademe důraz na osobní iniciativu studentů již během studií i mimo jejich povinné odborné praxe. Snažíme se vést 
 studenty oboru Sociální Práce k vlastnímu zapojení se do komunitních aktivit, mohou si tak již během studia vyzkoušet jaké 
 to je, spolupodílet se osobně na rozvoji občanské společnosti. Snažíme se, aby se prostřednictvím dobrovolnictví naučili přijmout  
 vlastní odpovědnost za stav naší společnosti.

• Podporujeme dobrovolnictví našich studentů, protože DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT
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