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Celoroční práce s dětmi a mládeží a
především pak letní tábory patří neodmyslitelně k našim pravidelným aktivitám. Zvláště po náročném průběhu
minulého školního roku cítíme, jak se
děti na prázdninový pobyt s kamarády
uprostřed přírody těší, a že by je táborové zážitky mohly dostat zase
zpátky do „starých dobrých kolejí“ :-)

ho působení na mladou generaci v duchu
křesťanských zásad.

V roce 2021 plánujeme uspořádat 28
táborů pro 800 dětí. Díky finanční
podpoře krajských a obecních samospráv a především MŠMT se nám podařilo udržet nízké účastnické poplatky na táborech, kterých se účastní
děti ze sociálně slabších rodin a pobyty tak jsou dostupné prakticky pro
všechny zájemce. Kolpingovy rodiny
pomáhají naplňovat naši vizi pozitivní-

A na závěr připomínám, že naši táborníci
mají tradičně sjednáno úrazové pojištění u
Ganerali Pojišťovny díky smlouvě s Českou
radou dětí a mládeže, jejímiž jsme členy.
Více informací najdete ZDE.
Přejeme všem hezké prázdniny plné zážitků
a především šťastný návrat domů!

Mimoto jsme se zapojili do projektu KEMPY.
Výzva MŠMT je určena na realizaci letních
kempů (příměstských táborů) zaměřených
na snižování negativních dopadů pandemie
COVID 19 na děti. KDČR uspořádá 17
kempů pro dalších téměř 300 dětí.

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR
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Kunštát
Kunštát
Měřín
Měřín
Moravský Krumlov
Přímětice
Přímětice
Soběšice
Soběšice
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Štítary
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou

Místo konání

Počet dětí

Termín

Větrník
Chotěborky
Opatov
Opatov
Klokoty

31
25
30
30

3. - 17.7.2021
31.7. - 7.8.2021
24. - 30.7.2021
7. - 13.8.2021
11. - 18.7.2021

Pačlavice

25
17
22
65
35
30
45
30
12
24
29
25
29
20
29
13
20
29
15
20
31
39
55

Pačlavice
Brtnice
Češkovice
RZ Pod Templštejnem
Rohy
Rohy
Štítary
Bítov
Hluboké Mašůvky
Vranov nad Dyjí
Hluboké Mašůvky
Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí
Štítary
Štítary
Vranov nad Dyjí
Jeníkov
Štítary
Vranov nad Dyjí
Osová Bítýška
Vidonín
Češkovice, Vyhlídka

25

1. - 7.7.2021
7. - 16.7.2021
12.-16.7. 2021
31.7.-7.8. 2021
4. - 17.7.2021
31.7. - 7.8.2021
7. - 14.8.2021
24.7. - 1.8.2021
20. - 29.8.2021
4.7. - 10.7. 2021
11.7. -17.7. 2021
11.7. - 17.7. 2021
8.8. - 14.8. 2021
3.7. - 10.7. 2021
10 .7. - 17.7. 2021
7.8. - 13.8. 2021
17.7. - 24.7. 2021
26.7. - 1.8. 2021
11.7.- 17.7. 2021
14.8. - 21.8. 2021
17.-24.7.2021
19.7. - 30.7.2021
11. - 24.7.2021
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„Pojď studovat adiktologii i Ty“
Článek Jany Vašíčkové a Dity Hrubé
„Na zdraví!“, „Tak na to si připijeme!“, „Cože, Ty nepiješ, to jsi těhotná?“, „Ty jsi nemocný/á?“, „Pojď alespoň
na jedno“, „Dej si jednou, to Ti neublíží.“
Asi všichni už jsme podobné věty zaslechli, a to hlavně
proto, že Česká republika zaujímá v popíjení alkoholu
přední příčky statistik. A nejen alkohol má u nás dlouholetou tradici. Jako další nadužívané či zneužívané látky
v ČR můžeme zmínit pervitin, marihuanu, opiáty nebo
např. některé léky a mnoho dalších. Právě problematikou návykových látek a nejen látek, ale celkově návykovému chování a závislosti na procesech (gambling, počítačové hry, sociální sítě atd.) se věnuje adiktologie.
CO? Adiktologie je docela nový a v současné době velmi aktuální transdisciplinární obor. Adiktologie se zabývá prevencí, etiologií, léčbou závislostních potíží, poradenstvím a dalšími souvislostmi a zkoumá je z hlediska
biologie, sociologie, psychologie a dalších vědních oborů.
KDE? Adiktologii je možné studovat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako nelékařský zdravotnický
obor. Studium adiktologie může být zajímavé pro široké
spektrum lidí, ať už to jsou ti, kteří se pro tento obor
rozhodnou po složení maturitní zkoušky, nebo ti, kteří
jsou již v praxi a chtějí ve svém oboru získávat nové
informace, jež jim pomáhají ke zkvalitňování jejich práce.
Adiktologii však studují také odborníci z jiných odvětví,
kterým studijní obor slouží k doplnění vzdělání ve své
praxi. Někteří studenti mají o obor zájem z důvodu
vlastních zkušeností se závislostí ve svém blízkém okolí.
Univerzita Karlova je jedna z nejstarších a nejprestižnějších evropských univerzit. Od roku 2008 nabízí na 1.
lékařské fakultě studium adiktologie, během kterého
jsou studenti seznamováni s problematikou užívání návykových látek a souvisejícími oblastmi ze zdravotnictví,
sociální práce, práva, kriminologie, psychiatrie, psychologie, psychoterapie a dalšími. Studenti jsou obeznámeni
s aktuálními trendy v užívání návykových látek a v léčbě
závislostních obtíží. Široké rozpětí témat, jimž se obor
věnuje, dává možnost získání komplexních znalostí potřebných pro klinickou i vědecko-výzkumnou praxi.
JAK? Bakalářské studium adiktologie je 3 letý obor
v prezenční i kombinované formě. Přístupný je těm,
kteří dokončili úplné střední vzdělání s maturitou a
úspěšně prošli přijímacím řízením tvořeným testem
z biologie a adiktologie v rozsahu modelových otázek,
které je možné předem zakoupit na děkanátu 1. LF UK.
Studium bývá zakončeno státní závěrečnou zkouškou a
obhájením práce na aktuální adiktologické téma.
Pro více informací https://www.lf1.cuni.cz/bakalarskestudium-20182019-a-20192020 nebo https://

www.adiktologie.cz/bakalarske-studium-adiktologie.
Na bakalářské studium je možné navázat 2 letým magisterským, které je přizpůsobeno tak, aby obor mohli studovat
také zájemci, kteří absolvovali bakalářský program v jiné
oblasti. Tito studenti získají titul Mgr., nikoli však zdravotnickou kvalifikaci pro výkon profese adiktologa (dle zákona
č. 96/2004, Sb.). Přijímací řízení zahrnuje test z biologie a
adiktologie. Magisterské studium bývá ukončováno státní
závěrečnou zkouškou a obhájením práce na aktuální adiktologické téma v rozsahu a kvalitě odpovídají magisterské
formě studia. Pro více informací https://www.lf1.cuni.cz/
navazujici-magisterske-studium-20182019-a-20192020 nebo https://www.adiktologie.cz/magisterske-studiumadiktologie.
Studijní program adiktologie vychází z rozvíjeného moderního mezioborového přístupu, který dosud nenabízí žádný jiný existující studijní obor.
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Absolventi jsou vybaveni pro pokračování
v doktorském studijním programu. Absolventy studia adiktologie sdružuje Česká
asociace adiktologů
PROČ? Adiktolog má široké možnosti
uplatnění v budoucích povoláních. Profese
adiktologa je velmi žádaná pro práci
s cílovou skupinou ve zdravotnictví, sociálních službách, kde mohou pracovat v adiktologických ambulancích, doléčovacích programech, terapeutických komunitách, kontaktních centrech atd. Trendem
je zájem o profesi adiktologa ve vězeňství a
v dalších oborech. Adiktolog se může věnovat také vědecké a výzkumné činnosti.
Adiktolog bývá významným členem pracovních týmů. Jeho práce je pestrá a zajímavá.
Zdroje:
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze. (2021). Bakalářské studium adiktologie. Dostupné z: https://
www.adiktologie.cz/b akalarske studium-adiktologie
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze. (2021). Magisterské studium adik-
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tologie.
Dostupné
z:
https://
www.adiktologie.cz/magisterske-studiumadiktologie
Univerzita Karlova, 1. LF. (2021). Bakalářské
studium 2019/2020 a 2020/2021. Dostupné z:
https://www.lf1.cuni.cz/bakalarske-studium20182019-a-20192020
Univerzita Karlova, 1. LF. (2021). Navazující
magisterské studium 2019/2020 a 2020/2021.
Dostupné z: https://www.lf1.cuni.cz/navazujici
-magisterske-studium-20182019-a-20192020
Univerzita Karlova, 1. LF. (2021). Navazující
magisterské studium 2019/2020 a 2020/2021.
Dostupné z: https://www.lf1.cuni.cz/navazujici
-magisterske-studium-20182019-a-20192020

Spoluautorka Jana Vašíčková je zaměstnankyní
Adiktologické ambulance Kolping.
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E-shop Kolpingova díla.
Nabídka pražené kávy z TK
Sejřek.
Podívejte se na náš nový , kde si můžete objednat nejen oblíbenou
kávu upraženou v Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné výrobky ať už z kovářské, nebo keramické dílny.
Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální dárek, neváhejte a obraťte se na nás!

http://eshop.kolping.cz/

V únoru 2019 jsme spustili nový projekt pracovně-terapeutického zaměstnávání našich
klientů. Pražená káva nám provoněla část našeho jižního křídla a my vám tak můžeme
nabídnut několik druhů čerstvě pražené kávy.
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Výstava Andělé bez křídel aneb O maminkách
v době covidu.
Tíha stávajících povinností a k tomu
ještě mnoho nových. Zimní a jarní realita tisíců matek, které ke svým běžným povinnostem přibraly i ty
„covidové“. Jejich extrémní nasazení
zachytil ve výstavě Andělé bez křídel
aneb O maminkách v době covidu
žďárský fotograf Milan Šustr. Výstavu si
mohou zájemci prohlédnout
v prostorách Rodinného centra Srdíčko
ve Žďáru nad Sázavou až do konce září.
„Myšlenka na tuto výstavu se zrodila v únoru
letošního roku v době mimořádných protiepidemických opatření. Věděli jsme z konkrétních příběhů maminek, jak složitá pro ně tato doba je a
kolik práce každý den odvádí uvnitř svých rodin.
Rozhodli jsme se, že jejich příběhy zachytíme ve
fotografiích,“ uvádí Jana Kamarádová, ve-

doucí

RC

Srdíčko

ve

Žďáru

nad

Sázavou.

Výstava představuje sedmnáct konkrétních příběhů
maminek. Ty fotograf Milan Šustr zachytil
v situacích, které ony samy označily za pro ně typické pro covidovou dobu. Fotografie zdobí obrázky
dětí, které měly za úkol svoji maminku namalovat.
Krátké texty celý příběh doplňují. „Máme velikou
radost z díla, které o maminkách v době covidu vzniklo.
Naším přáním je, aby si návštěvník udělal sám představu o množství každodenních obyčejných i neobyčejných
povinností, které ženy vykonávají pro své děti a rodiny, a
také jim za jejich obrovské nasazení poděkovat,“ dodává Jana Kamarádová. Výstava je umístěná
v prostorách Rodinného centra Srdíčko ve Žďáru
nad Sázavou. Přístupná je každý všední den od 8 do
15 hodin až do konce září.
Jana Kamarádová, vedoucí RC Srdíčko
Zdroj: Žďárský deník
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Nabídka pro Kolpingovy rodiny
Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociálních
zařízení, jejichž nabídka služeb může být zajímavá a
inspirativní také pro mnohé členy Kolpingových rodin.
Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali nabídku, které můžete v případě zájmu využít. Pokud by
Vás některá z nich zaujala, nebojte se na nás obrátit a
my vše domluvíme.
Michael Kubík
KPC Spektrum
1.
Zdravotní materiál, poradenství a testování na
infekční nemoci lidem užívající nelegální návykové látky.
2.
Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí
někoho, kdo užívá návykové látky.
3.
Rodinné poradenství a rodinné terapie, rodinám, které řeší problematiku užívání návykových látekpraxe studentům v oboru sociální
práce, sociální pedagogika apod. (podmínky:
minimální věk 20 let, dlouhodobá praxe – alespoň 14 dní). Praxe u nás v Centru, ale zprostředkujeme i možnost praxe v jiném městě,
nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných).
4.
Stáže lidem, zajímajícím se o problematiku
závislostí (minimální věk 20 let).
5.
Informativní programy do škol (SOU, SŠ, VOŠ)
o naší činnosti (na území okresů Žďár nad
Sázavou a Havlíčkův Brod).
6.

Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy
pro děti i dospělé.

Kontakt: Barbora Augustýnová,
barbora.augustynova@kolping.cz
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Adiktologická ambulance Kolping
Žďár nad Sázavou
Zabýváme se ambulantně poradenstvím a
léčbou všech závislostí.
Nabídka:
1.
Stáže na individuální nebo skupinové terapii.
2.
Poradenství v oblasti závislostí
(testování, tabák či THC u dítěte…).
3.
Doporučení co dělat, když někdo
blízký má obtíž, kam se obrátit.
4.
Besedy, workshopu na téma závislostí, nemocí, jak se u dětí vyvarovat závislostí.
Informace: www.ambulance.kolping.cz
Kontakt: Josef Soukal,
josef.soukal@kolping.cz
Terapeutická komunita Sejřek
1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní.
2. Poradenství v oblasti léčby duálních diagnóz.
3. Exkurze v pražírně TK Sejřek a dobrou
kávu :-).
Kontakt: Jan Mokrý,
jan.mokry@kolping.cz
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Centrum primární prevence Spektrum
1. Informační servis v oblasti prevence rizikového chování
dětí a mládeže – pro děti i rodiče, příbuzné
2. Praxe u nás v Centru, zprostředkujeme i možnost praxe
v jiném městě, nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných)
3. Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy pro děti i
dospělé
Kontakt: Petra Nováčková,
petra.novackova@kolping.cz
RC Srdíčko a Family Point
Oblast práce s dětmi a rodinami
Zkušenosti v pedagogické práci s dětmi od 2 do 5 let
1.
Přípravy a mnoho inspirace pro vedení kroužků pro
předškoláky (konkrétně angličtina, hudební kroužek
Zpívánky nebo kroužek Šikovné ručičky).
2.
Metodická podpora a inspirace pro organizování pobytových akcí pro rodiny s dětmi a příměstských táborů pro děti mladšího školního věku.
3.
Možnost absolvování praxí studentů středních pedagogických škol i jiných typů škol (pokud škola nevyžaduje praxi v registrované sociální službě).
4.
Možnost absolvování praxe v rámci rekvalifikačního
kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
5.
Databáze lektorů pro vedení přednášek, besed a kurzů (témata: vztahy v rodině, výchova dětí, zvládání
obtížných situací ve výchově, partnerské vztahy, oblast prevence a řešení různých zdravotních problémů
dětí i dospělých, výživa dětí i dospělých, zdravý životní
styl, předporodní kurzy – příprava na porod, kojení,

6.
7.

8.

péče o dítě, rodinné finance atd., kurzy efektivního
rodičovství).
Možnost exkurzí a stáží pro pracovníky rodinných
či komunitních center, burzy nápadů, sdílení dobré
praxe.
Psychologické poradenství v tíživých životních situacích a možnost rodinné terapie psychosomatických poruch – obojí je poskytované pro veřejnost
zdarma.
Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny
s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, Den dětí,
Adventní tvořivé dílny, Mikulášská nadílka, vánoční
besídka).

Oblast práce se seniory
1.
Databáze lektorů pro vedení přednášek a besed
(bezpečnost seniorů, zdravotní obtíže
v seniorském věku, psychologie seniorů, sociální
problematika) a rukodělných kurzů a akcí.
2.
Zkušenosti v oblasti práce se seniory, mož
nost sdílení dobré praxe při práci s touto
cílovou skupinou.
3.
Možnost podpora pro organizace, které začínají
pracovat se seniory (nepobytové služby k podpoře
aktivního trávení volného času seniorů, včetně zajištění základního poradenství při různých obtížích
v seniorském věku).
Kontakt: Jana Kamarádová,
jana.kamaradova@kolping.cz
Poradna pro gambling Kraje Vysočina
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč
Zabýváme se ambulantně poradenstvím a léčbou všech
nelátkových závislostí.
Nabídka:
1. Stáž na individuální terapii
2. Poradenství v oblasti závislostí (jak nastavit dítěti fungování na PC, mobilu, poradenství ohledně sázení, ne/
bezpečnost her atd. ).
3. Doporučení co dělat, když někdo blízký má obtíž ze
sázením, závislosti na mobilu…, informace kam se
obrátit.
4. Beseda, workshop na téma závislostí, nemocí, jak se u
dětí vyvarovat závislostí.
Informace: www.gamblingvysocina.cz
Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová
zdenka.danhoferova@kolping.cz
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Zprávy z našich zařízení
Rodinné centrum Srdíčko
Dětský den na Srdíčku
Dnešní Den dětí se opravdu vydařil
Nechybělo sluníčko

, hry a soutěže pro děti

, výborná káva
a skvělé míchané nápoje v režii
Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga.
Děkujeme všem šedesáti rodinám s dětmi za krásné dopoledne
Jana Kamarádová

a za fotografie

panu Milanu Šustrovi.
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Nadcházející akce
Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
(12. - 14.11.2021)
Po roční odmlce by se měl opět uskutečnit tradiční halový turnaj Kolpingových rodin, kterého se pravidelně účastní týmy jak z ČR, tak Maďarska, Rumunska, Slovenska a Německa.
Akce se uskuteční ve Sportovní hale VUT v Brně a zázemí účastníci najdou v Rekreačním
zařízení KD ČR Vyhlídka v Češkovicích.

Pouť do Říma u příležitosti 30. výročí blahořečení
Adolpha Kolpinga
(25. - 27.10. 2022)
Velká Kolpingovská pouť se měla konat koncem října tohoto roku. Z důvodu nejistoty,
jaká bude situace ohledně pandemie, se vedení Mezinárodního Kolpingova díla rozhodlo
tuto velkou akci odložit.
Pokud vše půjde dobře, pouť se uskuteční v termínu 25. - 27.10.2022. Pevně věříme, že se
budeme moci společně v
Římě sejít a se sestrami a
bratry v Kolpingu a zakusit znovu sílu tohoto společenství a společně prosit za svatořečení našeho
zakladatele.

USKUTEČNĚNÍ VŠECH AKCÍ JE ZÁVISLÉ
NA VÝVOJI SITUACE S PANDEMIÍ KORONAVIRU.
VČAS VÁS BUDEME INFORMOVAT!

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na michael.kubik@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na

http://eshop.kolping.cz/

