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1. Představení organizace 
 
Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. vznikl v roce 2015. Navazuje na činnost a 
postupně přebírá činnost jiné neziskové organizace Velký vůz Sever – pobočný spolek. 
Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum má právní formu ústavu. 
 
Zakladatel a statutární zástupce:  Mgr. Veronika Lošťáková 
Předseda správní rady:  Mgr. Robert Pik 
Členové správní rady:  Mgr. Ladislava Vopatová, Ing. Mgr. Petr Wawrosz, Ph.D.  
 
 

1.1. CÍLE A POSLÁNÍ 
 
Účelem a předmětem činnosti ústavu je: 

 Vzdělávání odborné veřejnosti, především z oblasti sociální, psychologické, sociologické, 
pedagogické a humanitní.  

 Vzdělávání laické veřejnosti v oblasti rozvoje osobnosti, psychologických schopností, krizové 
intervence, práce s dětmi 

 Poskytování psychologického poradenství a psychoterapie dětem, rodinám a dalším osobám  
v krizi. 

 Poskytování vzdělávání, supervizí, metodického poradenství a koučinku odborné veřejnosti 
z oblasti sociální, psychologické, pedagogické a humanitní, případně dalším osobám. 

 Tvorba a psaní metodik, odborných příruček, výukových a poradenských materiálů pro laickou a 
odbornou veřejnost. 

 Výzkumná a publikační činnost v oblasti humanitních a společenských věd. 
 Tvorba a prodej odborných publikací a metodických materiálů pro odbornou a laickou veřejnost. 
 Pořádání táborů a jiných pobytových, volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé osoby. 

 

 
1.2. HISTORIE ORGANIZACE 
 
Organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, zapsaný ústav byla založena v roce 2015 
jako navazující organizace na Velký vůz Sever, pobočný spolek. Jejím úkolem je do roku 2020 postupně 
převzít veškerou činnost pobočného spolku. Stejnojmenný pobočný spolek i ústav spolu fungují 
paralelně, vede ho stejný tým, jsou vyznávány stejné hodnoty a realizovány stejné činnosti. Tento proces 
byl schválen nejvyšším orgánem Velkého vozu z.s. a stejně tak přijat správní radou Velkého vozu Sever – 
poradenského a vzdělávacího centra. Hlavním důvodem vzniku navazující organizace byly změny, které 
přinesl nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Nový občanský zákoník neumožňuje odtržení 
pobočného spolku (Velký vůz Sever, pobočný spolek) od spolku hlavního (Velký vůz, z.s.) a následnou 
transformaci pobočného spolku v jinou právní formu – ústav.  
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2. Naše činnosti 

2.1. VZDĚLÁVÁNÍ 

2.1.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, kurzy a výcviky s akreditací MPSV 

V roce 2016 jsme školili následující kurz z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou. Kurz 
jsme pořádali 3 krát, proškoleno bylo celkem 39 účastníků. 

 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou 
 
Na MPSV jsme v průběhu roku 2016 podali nové žádosti o akreditaci. Akreditace byla udělena 
k uskutečnění následujících vzdělávacích programů:  

 Základy vedení rozhovoru s dítětem 
 Využití facilitace v sociálních službách 

 
2.2. ODBORNÁ KONFERENCE 
 
Ve dnech 28. – 29.11.2016 jsme pořádali konferenci ZA DVEŘMI s podtitulem „První konference o tom, 
co se děje ZA DVEŘMI podpůrných služeb při pomoci rodinám a dětem“.  
 
Místo konání: Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje 
Manažer konference: Mgr. Robert Pik 
Odborný garant konference: Mgr. Veronika Lošťáková 
 
Přednášky:  

1) Ohlašovací a oznamovací povinnost pracovníků sociálních profesí v kontextu s povinností 
mlčenlivosti; Mgr. Bc. Eva Veltrubská  

2) Náplň práce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, její možnosti a limity; Dagmar Dvořáčková 
3) Psychoterapie a psychologické poradenství; Mgr. Hana Heindorferová 
4) Možnosti a limity práce opatrovnických soudců; Mgr. Jana Zapletalová Koláčková 

Workshopy: 
1) Poruchy autistického spektra od dětství po dospělost, náročnost diagnostických postupů v 

kontextu vývojové trajektorie; PhDr. Kateřina Thorová, PhD. 
2) Cochemská praxe; prof. JUDr. Milana Hrušáková, Csc. 
3) Cestou hry a příběhu aneb narativní a kreativní přístup v práci s dětmi; Mgr. Kamila Kudlvasrová 
4) Případová konference formou SPOLU-PRÁCE (nejen v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny; 

Mgr. Lucie Salačová, Martina Smutná 
5) Rodinná konference: Když se sejde rodinná rada; Mgr. Gabriela Pavlíková 
6) Trojdohoda – efektivní nástroj práce s ohroženým dítětem; Bc. Barbora Illichová 
7) Gestalt terapie při setkání s dítětem a rodiči; Mgr. Alena Vávrová 
8) Rodinná mediace pod pokličkou aneb Otevřeně o věcech důvěrných; doc. PhDr. Lenka Holá, PhD. 
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9) Alternativní přístup neziskové organizace k TAS a SAS práci; Václav Kučera 
10) Naše zkušenosti s provázením pěstounských rodin; MUDr. Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová 
11) Rodinná diagnostika pohledem psychologa; PhDr. Zdeňka Průchová 
12) KAM S NIMI? Jak vypadá bezpečný přístav, odkud se dá vyplout do pohody i nepohody; PhDr. 

Božena Lányová 
13) Jak vypadá asistované setkání dítěte s rodičem; Mgr. Eva Písecká 
14) Rodina – systém s mnoha zdroji; Mgr. Zdeněk Macek 

 
Konference ZA DVEŘMI byla určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci 
rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, 
psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku. Na konferenci se přihlásilo celkem 151 
účastníků.   
 
Zpětnou vazbu ke konferenci jsme získali prostřednictvím dotazníků rozeslaných účastníkům následně 
po konferenci. Obdrželi jsme 57 odpovědí, z kterých vyplývá následující hodnocení:  

1) Jak jste byl/a s konferencí spokojena = 1,77 (hodnocení jako ve škole)  
2) Jak relevantní a nápomocná byla pro vaši práci? = 2,08 (hodnocení jako ve škole) 
3) Nejvíce si účastníci cenili jednotlivých workshopů, různorodosti příspěvků, možnosti výběrů 

z daných témat, přehlednosti, sdílení zkušeností z praxe, organizace. 
4) Mezi podněty ke zlepšení / změně zazněl zejména požadavek na větší prostor k diskuzím a sdílení 

zkušeností z praxe.  
5) Většina dotázaných (62%) by preferovala kombinaci kratších přednášek a delších workshopů. 

Menší skupina (31%) spíše workshopy, kde je více času jít do hloubky, sdílet a diskutovat. 
 

Na základě získaných odpovědí můžeme tedy konstatovat, že většina účastníků byla s konferencí 
spokojená a to nejen po obsahové stránce ale i s přípravou a organizací. Pokud by se konference konala 
znovu, 93% by se jí chtělo určitě nebo spíše zúčastnit. 
 
 

2.3. PROJEKT FOCUSBOX 

Pokračujeme s realizací vlastního projektu Focus Box. Projekt zahrnuje tvorbu baterie metodických 
nástrojů pro pomáhající pracovníky, kteří pracují s dětmi. Focus Box je určen především sociálním 
pracovníkům, psychologům, psychoterapeutům, psychiatrům a pedagogům. 
 
V tomto roce prošel projekt svojí realizační fází (autorská tvorba, grafické práce, korektury, zajištění a 
výroba jednotlivých komponent). V rámci tohoto projektu byla vytvořena hravá komunikačně-
diagnostická sada pro rozhovor s dítětem (6-13 let), která 

 mapuje svět dítěte: jeho rodinu, vztahy, školu, kamarády, pocity, názory, sebepojetí a přání 
 svým hravým stylem usnadňuje navázání kontaktu s dítětem 
 motivuje dítě ke komunikaci 
 pomáhá získat informace od dítěte férovou cestou a také mu je srozumitelně předat 
 metodicky vede dospělého, jak s dítětem mluvit a jak se ptát 
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Focus Box obsahuje následující komunikační techniky, které jsou umístěny v TERÉNNÍ TAŠCE pro 
pracovníkovy návštěvy dětí u nich doma, ve škole, v ústavu či kdekoliv jinde: 

 Desková hra VESMÍRNÁ VÝPRAVA 
 Sada zástupných předmětů (osoby, exteriéry a interiéry, věci denní potřeby) 
 Kartičky emocí a vztahů 
 Zvědavé úkoly 
 Barevný dotazník ŠVES 
 Tři maňásci (pes, opice, motýl) 
 Kouzelné hůlky 
 Kartičky návštěv – vizitky 
 Pastelky 
 Metodická příručka MLUVÍME S DĚTMI, která provází všemi komunikačními technikami 

použitými ve Focus Boxu. 

 
Focus Box jsme poprvé představili odborné veřejnosti na naší konferenci ZA DVEŘMI v listopadu 2016. 
V rámci finální fáze na konci roku 2016 jsme zahájili jeho prodej. Plánujeme organizování vzdělávacích 
seminářů, během kterých se účastníci podrobně s Focus Boxem seznámí a naučí se efektivně využívat 
jednotlivé komunikační nástroje.  
 
Hlavním cílem projektu je pomoci odborníkům, aby prostřednictvím této komunikačně-diagnostické 
sady mohli vést zdárnou komunikaci s dětským klientem a zmapovali jeho životní situaci. Vedlejším cílem 
projektu je budoucí financování provozu naší neziskové organizace prodejem Focus Boxu, veškerý zisk 
z prodeje je zpět investován do neziskové organizace. V případě, že se prodeji Focus Boxu bude dařit, 
plánujeme finanční dotaci pracovního místa dětského psychologa na Novoborsku. 
 
 

3. Plány a cíle pro rok 2017 
 Realizace vzdělávacích programů a výcviků akreditovaných MPSV pro pracovníky v sociální 

oblasti. 
 Získání dalších akreditací k uskutečňování vzdělávacích programů pro sociální a pedagogické 

pracovníky. 
 Propagace a prodej sady Focus Box, pořádání vzdělávacích seminářů. 
 Vytvoření metodiky rozhovoru s dětmi v rámci projektu Focus Box 
 Větší finanční stabilita 

 
 
 
 
 
 



Velký vůz  Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.    Stránka | 6 

 

www.velkyvuz-sever.cz IČO: 04122526         tel: 777594441         sever@velkyvuz.cz 

4. Finanční zpráva za rok 2016 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Prodej služeb  
(pořádání kurzů a odborné konference) 

479 299 

Přijaté příspěvky 45 705 

  PŘÍJMY CELKEM 525 004 

  Mzdy včetně odvodů 23 600 

Cestovné 3 943 

Nákup materiálu a zboží 97 854 

Služby, ostatní náklady 
(služby lektorů, příprava projektu Focus Box, inzerce, 
tiskové služby, cateringové služby)  

399 607 

  VÝDAJE CELKEM 525 004 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 

   

ROZVAHA 
Bankovní účet 255  075 

Pohledávky z obchodních vztahů 2 400 

  AKTIVA CELKEM 257 475 

  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 95 000 

Závazky z obchodních vztahů 74 980 

Zaměstnanci 2 550 

Zúčtování s institucemi SP a ZP 100 

Ostatní přímé daně 450 

Závazky k účastníkům sdružení 100 

Vlastní jmění 84 295 

  PASIVA CELKEM 257 475 

   

5. Personální obsazení 

PRACOVNÍ TÝM: 
Ředitelka Velkého vozu Sever:  Mgr. Veronika Lošťáková (statutární zástupce) 



Velký vůz  Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.    Stránka | 7 

 

www.velkyvuz-sever.cz IČO: 04122526         tel: 777594441         sever@velkyvuz.cz 

Velký vůz Sever prozatím nedisponuje finanční kapacitou pro uhrazení platů a zákonných odvodů 
pro provozní pracovní místa, proto je jeho činnost realizována dobrovolnickou výpomocí. 
Výjimku tvoří odborné a metodické práce (například DPP přednášejících na konferenci). 

SPOLUPRACOVNÍCI – lektoři, metodici a tvůrci připravovaných kurzů/workshopů, 
organizátoři konference, realizátoři projektu Focus Box: 
Mgr. Veronika Lošťáková   psycholožka, psychoterapeutka 
Mgr. Kamila Kudlvasrová   sociální pedagožka, krizová interventka, terapeutka 
Mgr. Robert Pik   lektor, konzultant, facilitátor 
Mgr. Zuzana Zaharowská   sociální pedagožka 
Ludmila Hanušová    psychoterapeutka, zážitková pedagožka 
PhDr. Zdeňka Průchová   psycholožka, psychoterapeutka 
Bc. Pavel Kalpakcis    speciální pedagog, psychoterapeut 
David Lošťák     koordinátor vzdělávacích aktivit 
Gabriela Srbová    administrativní pracovník 
Josef Kratochvíl   grafik 
Míra Šticha    kreslíř 
 

PODĚKOVÁNÍ dárcům, příznivcům, dobrovolníkům, dalším spolupracovníkům: 
Ladislavě Vopatové, Petrovi a Katce Wawroszovým, Filipu Kábrtovi, Pavlovi Šorfovi, manželům 
Uhlířovým, Marii Kozmové, Adamovi Lošťákovi, týmu dobrovolníků při zajišťování hladkého 
průběhu konference, Romanovi Lošťákovi. 

 

6. Údaje o organizaci 

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z. ú. 
 
IČ:   041 22 526 
Sídlo:   Sloupská 135, 473 01 Nový Bor 
Web:   www.velkyvuz-sever.cz 
E-mail:  sever@velkyvuz.cz 
Telefon:  777 594 441 
 
Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. je veden v rejstříku ústavů, vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 47. 
 
Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena správní radou 29.6.2017. 
 
V Novém Boru, dne 29.6.2017     Mgr. Veronika Lošťáková 
         ředitelka 


