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N e z b y t n o u 
výbavou kaž-
dého člověka je 
v současnosti 
znalost cizích 

jazyků. Zejména po vstupu naší země 
do Evropské unie je stále více cítit tlak 
škol, zaměstnavatelů i státních úřadů 
na schopnost dorozumění se jiným než 
rodným jazykem. Na prvním místě je 
v současnosti anglický jazyk, který je 
nejen jazykem světovým, ale v mnoha 
zemích také úředním. 

Všichni, kteří potřebují doložit znalost 
jazyka mezinárodním osvědčením, mají 
v České republice několik možností. 
Jednou z nich je i mezinárodní certifi kát 
City & Guilds, který mohou získat zájem-
ci přímo v Prostějově. Střední odborná 
škola podnikání a obchodu patří mezi 
dvacítku akreditovaných center v České 
republice, což umožňuje realizovat pří-
pravné kurzy, pre-testy a samotné složení 
písemné a ústní varianty zkoušek v pro-
storách školy. 

Význam certifi kátu spočívá především 
v ověření znalostí anglického jazyka 
a jejich potvrzení mezinárodně uznáva-
ným dokladem. Certifi káty společnosti 
City & Guilds jsou určené všem, kteří 
chtějí prokázat znalost jazyka a zlepšit 
si tak přístup k dalším pracovním pří-
ležitostem u českých a mezinárodních 
společností. Jedná se zejména o studenty 
vyšších ročníků středních škol, vyso-
koškoláky a další zájemce. Certifi kát 
zohledňují při přijímacím řízení některé 
vysoké školy a univerzity. Zkoušky jsou 
také zařazeny na Seznamu standardizo-
vaných jazykových zkoušek a patří mezi 

státem uznávané 
jazykové kvalifi -
kace pro oblast 
státní správy. 

V ý h o d o u 
těchto zkoušek je jejich zaměření 
na komunikativní jazyk vycházející 
z přirozených životních situací. Svým 
charakterem a mezinárodním uzná-
váním se zkoušky podobají zkouškám 
Cambridge s tou výhodou, že jsou díky 
systému akreditovaných center dostup-
né regionálně. Testování podléhá přísné 
kontrole, čímž je zajištěn jednotný mezi-
národní standard.

Zájemci mohou složit  písemnou 
zkoušku IESOL (International English 
for Speakers of Other Languages) nebo 
ústní ISESOL (International Spoken 
ESOL) odděleně. Zkoušky mají šest 
úrovní náročnosti: A1 - Preliminary, A2 
- Access, B - 1 Achiever, B - 2 Communi-
cator, C - 1 Expert a C - 2 Mastery. 

IESOL zkouška se skládá z poslechu, 
porozumění psanému textu 
a vypracování eseje. ISESOL zkouška má 
následující části: informace o sobě, ko-
munikace o každodenních situacích, vý-
měna informací za účelem splnění úkolu 
a konverzace na dané téma. Délka trvání 
zkoušky je odvozena od její náročnosti.  

K volbě správné úrovně pomůže vy-
konání tzv. pre-testu, který je metodicky 
totožný s originálním testem, a centrum 
jej organizuje 27. března  tohoto roku. 

Bližší informace lze získat u registro-
vaného centra City & Guilds v Prostějo-
vě - SOŠ podnikání a obchodu, Husovo 
nám. 91 nebo na www.skola.obchod-
-sluzby.cz. 

Mezinárodní certifikát 
z angličtiny lze získat 

i v Prostějově Občanské sdružení sociální pomoci 
Prostějov realizuje Projekt provozování 
Azylového centra v Prostějově v Určic-
ké ulici 101. Tento projekt je uskuteč-
ňován za fi nanční spoluúčasti města 
Prostějova, které pro tento účel poskyt-
lo na letošní rok veřejnou fi nanční pod-
poru ve výši 1 500 tisíc korun. 

Finanční příspěvek je využíván na 
zabezpečení provozu Azylového centra 
v Prostějově a na sociální služby, které 
zde provozujeme. Cílem projektu je 
zachycení osob ohrožených sociálním 
vyloučením, sociálně patologickými 
jevy, krizovou sociální situací a násled-
ná práce s nimi.

Poskytované služby: 
azylový dům, noclehárny 
a odborné poradenství

V azylovém centru poskytujeme pro 
občany, kteří se ocitli v tíživé životní 
a sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, v současné době tři druhy 
sociálních služeb: azylový dům s ka-
pacitou 27 míst, novou a starší nocle-
hárnu a odborné sociální poradenství 
včetně právního poradenství. Klientům 
jsme schopni domluvit i psychologické 
poradenství v poradně pro mezilidské 
vztahy na Bezručově náměstí v Pros-
tějově.

Klienti nové noclehárny 
oceňují především soukromí 

Nová noclehárna o kapacitě 11 míst, 
kterou vybudovalo a vybavilo město 
Prostějov, byla uvedena do provozu 
v loňském roce. Díky svému vybavení 
- její součástí je také společenská míst-
nost, ve které mohou klienti pobývat 

i během dne, splňuje náročné parame-
try kladené na poskytování sociálních 
služeb v moderním pojetí. Klientům 
poskytuje dostatečné soukromí (pokoje 
jsou dvoulůžkové), což velmi oceňují. 

Klienti si tohoto zařízení váží, což 
dokazuje i skutečnost, že denně ochot-
ně zajišťují v rámci pracovní terapie 

úklid nejen noclehárny, ale i jejího oko-
lí. Díky tomu se nám  v tomto zařízení 
daří udržovat perfektní pořádek.

V azylovém centru je ještě jedna 
noclehárna staršího typu s kapacitou 
čtyř míst.

„S klienty připravujícími 
se na samostatný život 

kázeňské přestupky 
neřešíme“ 

V azylovém domě  se loni podařilo 
navýšit kapacitu o další tři místa. Ta 
byla vytvořena v části budovy, kterou 
nám půjčilo město Prostějov. V těchto 
prostorách jsou jednolůžkové pokoje 
zajišťující maximální soukromí klientů. 
Ti si sami vedou domácnost, a tím se 

připravují na samostatný život. Klienti 
si tohoto ubytování velmi váží a nemají 
žádné kázeňské přestupky.

V azylovém centru máme zpraco-
vané standardy kvality, podle kterých 
pracovníci   vykonávají svoji činnost. 
V letošním roce  jsme se zaměřili  na 
zvyšování odborné kvalifi kace pracov-
níků sociální péče.  Ti v únoru začali 
absolvovat akreditovaný dlouhodobý 
kurz -  Kvalifi kační kurz pro pracov-
níky v sociálních službách - služby 
sociální prevence se zaměřením pro  
pracovníky v azylových domech.

Nízkoprahové denní 
centrum nabídne pomoc 

lidem bez domova

Současně chceme rozšířit služby 
Azylového centra v Prostějově o níz-
koprahové denní centrum. To nabíd-
ne pomoc lidem bez domova a bude 
sloužit k navázání prvotního kontaktu 
s klienty ohroženými sociálním vylou-
čením.

Součástí azylového centra by mohl 
být  azylový dům a noclehárna pro 
ženy. Tato zařízení  jsme připraveni 
v návaznosti na potřeby města Prostějo-
va zabezpečit a provozovat v areálu cen-
tra. Začleněním této další formy služby 
do objektu Azylového centra Prostějov 
bychom chtěli vytvořit ucelený komplex 
sociálních služeb a vytvořit moderní 
azylové centrum, které odpovídá  náro-
kům a požadavkům moderní doby.

Závěrem bych chtěl  touto cestou 
poděkovat členům vedení města a Za-
stupitelstva města Prostějova za pomoc 
a podporu výše uvedeného projektu.

Jan Kalla, 
ředitel Azylového centra Prostějov 

Azylové centrum: záchytný bod a odrazový 
můstek pro lidi v tíživé životní a sociální situaci 

Nová noclehárna byla otevřena 
v loňském roce.  Foto: Y. Pudilová

Kam poslat přihlášku ke studiu na prostějovské 
pobočce Univerzity Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati ze Zlína otevře od září letošního roku v Prostějově detašované pracoviště Fakulty technologické, 
obor Logistika a management v programu Ekonomika a management. Půjde o prezenční, bakalářské studium. Potřebám 
fakulty budou sloužit prostory bývalé základní školy na Husově náměstí.

Přihlášky ke studiu v Prostějově zasílejte na adresu: Fakulta technologická, Regionální vzdělávací centrum, studijní oddě-
lení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště. 

Veškeré další podrobnosti naleznou zájemci na webových stránkách Univerzity Tomáše Bati: http://web.utb.cz/.

Město Prostějov vyhlašuje druhý roč-
ník soutěže O nejoriginálnější maturitní 
tablo, do které se mohou zapojit všechny 
střední školy se sídlem v Prostějově.

„Maturitní tabla, která každoročně 
zhruba od dubna zaplaví výlohy ve měs-
tě, jsou často velmi pěkná a netradiční. 
Navíc loni se soutěž o nejoriginálnější 
tablo setkala u studentů s velkým ohla-
sem, proto jsme se rozhodli, že v oce-
ňování těch nejzdařilejších budeme 
pokračovat,“ připomněl smysl soutěže 
místostarosta Pavel Drmola. 

„Zájemci se mohou přihlásit e-mai-
lem v naší informační službě informa-
ce@prostejov.eu. Tři nejlépe hodnocení 
účastníci dostanou peněžní poukázky 
v hodnotě 1 500, 1 000  a 500 Kč, které 
jim přijdou vhod třeba na pomaturitním 
večírku,“ dodala radní a předsedkyně 
kulturní komise Alena Rašková.

Podmínky soutěže 
O nejoriginálnější 

maturitní tablo

 Do soutěže se může přihlásit pouze 
škola, respektive maturitní třída školy 
se sídlem v Prostějově.

 E-mailová adresa pro přihlášky: 
informace@prostejov.eu. 

 Termín pro přihlášení: do 2. květ-
na 2008.

 Pro platné přihlášení je třeba uvést: 
název školy, třídu, umístění tabla (ná-
městí, ulice, číslo domu, popř. název 
obchodu -  výlohy), kontaktní osobu 
(e-mail, telefon).

Zástupci tříd s  vítěznými tably 
budou kontaktováni a své ceny si pře-
vezmou v kanceláři starosty v týdnu od 
12. do 16. 5. 2008. (jg) 

Startuje druhý ročník soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo

Loňští maturanti na SOU stavebním vsadili na osvědčený stavební mate-
riál - cihly.  Foto: archiv 

Pobočka Prostějov, Budovcova 6,
úřední den: pondělí 8 - 12, 13 - 17.30 hodin, 

telefon: 582 331 668, e-mail: fod.prostejov@fod.cz.

•  Vyhledává a poskytuje pomoc dětem týraným, opuštěným a sociálně zane-
dbaným.

•  Přijímá písemné i osobní oznámení o těchto dětech, včetně oznámení ano-
nymních. 

• Pomáhá rodinám s dětmi v krizových situacích.
•  Provádí asistence u soudně nařízených styků v rámci rozvodových a porozvo-

dových případů. 
• Poskytuje bezplatně základní sociálně právní poradenství pro veřejnost. 
•  Vyhledává náhradní rodiny pro zdravotně či jinak handicapové děti, pro které 

se nedaří nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a institucí. 
• Pomáhá dětem z dětských domovů při vstupu do samostatného života. 
•  Zprostředkovává kontakt na síť Klokánků - zařízení pro přechodnou náhradní 

rodinnou péči. 
•  Napomáhá řešení veškeré další problematiky týkající se ohrožených a závažně 

zanedbaných dětí. 

Fond ohrožených dětí

Osobní asistence pro seniory 
a zdravotně postižené

Organizace Podané ruce, o. s. - Projekt 
OsA Frýdek-Místek poskytuje od roku 
2000 sociální služby - osobní asistenci 
- seniorům a osobám se zdravotním 
postižením. Na počátku roku 2007 jsme 
rozšířili působnost na kraj Olomoucký. 
Kontaktní kancelář pro tento kraj je právě 
v Prostějově. 

Co nabízíme?

- Cestu umožňující vést důstojný a pl-
nohodnotný život v domácím prostředí.

- Pomoc při zabezpečení základních 
životních potřeb (příjem potravy, toaleta, 
osobní hygiena, polohování).

- Nácvik sebeobsluhy a používání 
kompenzačních pomůcek.

- Výchovná práce s dětmi se smyslo-

vým, tělesným či mentálním postižením.
- Hlídání dětí.
- Pomoc při zajištění chodu domác-

nosti (nákup, běžný úklid, praní atd.).
- Pomoc při vzdělávání a výkonu 

povolání.
- Doprovod (lékař, úřady, školská zaří-

zení, kulturní a společenské akce). 
Cena služby: 65 Kč/hodinu. 
Klienti nás najdou na této adrese: 

Fanderlíkova 393/38, Prostějov, budova 
Domu s pečovatelskou službou, tele-
fon 582 331 648, 777 011 034, e-mail: 
osa.prostejov@centrum.cz. Úřední hodi-
ny: úterý od  8 do 11.30 hodin a od 12.30 
do 16 hodin, v ostatní dny na základě 
telefonické domluvy. 

Kateřina Fajstlová, zástupkyně ředitelky 
Podané ruce, o. s. - Projekt OsA F-M

Navrhněte 
nový název 

pro Kontaktní 
centrum Želva

Žádáme nejen prostějovskou veřej-
nost o pomoc při hledání nového ná-
zvu zdejšího Kontaktního centra Želva 
ve Vrahovické ulici, jehož současný ná-
zev bychom rádi nahradili. Tento nový 
název bude používán nejen v rámci 
prostějovského regionu, ale i celé České 
republiky a také v zahraničí. 

Nabízíme služby  nejen uživatelům 
nealkoholových drog, ale i rodičům, 
partnerům, blízkým, kamarádům, pro-
stě všem, kteří potřebují pomoc a radu 

v oblasti drogové problematiky. Reali-
zujeme programy primární prevence 
pro žáky a studenty všech typů škol.

Návrhy, náměty, ale i dotazy je 
možno zasílat písemně, e-mailem či 
prostřednictvím sms na tyto adresy 
a telefonní čísla: Kontaktní centrum, 
Vrahovická 83, 798 11 Prostějov 
- Vrahovice, telefon: 582 361 401, 
776 654 685, 608 479 640, e-mail: kcen-
trum.pv@podaneruce.cz. Po dohodě 
s autorem vítězného návrhu je možné 
jeho jméno zveřejnit.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se 
na vaše nápady. Současně děkujeme 
městu Prostějov za fi nanční podporu 
našeho centra. Za tým Kontaktního 
centra   PhDr. Iva Součková, 

vedoucí centra, psycholožka

Vítězný návrh bude 
používán i v zahraničí


