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Představení organizace 
Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, 
hospodaření a řídí se Stanovami občanského sdružení Velký vůz a jeho Organizačním 
řádem. 
 
Statutární zástupce – ředitelka:  Mgr. Veronika Uhlířová 
 
Cíle a poslání 
Pobočka pražského občanského sdružení Velký vůz, Velký vůz Sever se zabývá 
dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, vzděláváním sociálních pracovníků, 
supervizemi a metodickou podporou sociální a pedagogické oblasti. 
Využívá interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky v modelových situacích a 
podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji. Vytváří tak odbornou podporu 
pracovníkům zaměřeným na péči o jednotlivce či skupiny a snaží se přispět ke zdárné 
transformaci systému péče o ohrožené děti. 
 
Naše filozofie 
Vycházíme z přesvědčení, že člověk dokáže daleko více než si sám myslí, a naší 
snahou je toto poznání zprostředkovat. Věříme v sílu týmu, ve schopnost lidí se 
vzájemně podpořit a doplňovat, vytvořit tak novou kvalitu vztahů a spolupráce. 
 
Historie organizace 
Organizace Velký vůz Sever byla založena v roce 2005 pod názvem Velký vůz Brno 
jako organizační jednotka. Původně cílila své aktivity v Jihomoravském kraji 
především skrz evropské strukturální projekty zaměřené na vzdělávání nestátního 
neziskového sektoru. Od roku 2008 zredukovala své aktivity na spolupráci se svým 
zřizovatelem OS Velkým vozem a participovala na rozvoji zážitkové pedagogiky pro 
mladou veřejnost. 
V srpnu roku 2011 se Velký vůz Brno přejmenoval na Velký vůz Sever, přesídlil na sever 
Čech a vrátil ke svým původním vzdělávacím aktivitám. Sdružil několik odborníků z 
oblasti sociálních dovedností, psychoterapie a pedagogiky. Tento tým podporuje 
interaktivními a tréninkovými kurzy pracovníky pečující o jednotlivce a skupiny, pomáhá 
jim řešit krizové situace a zvládat nároky své profese díky inspirativním workshopům. 
Cílovou skupinou jsou tak učitelé škol, vychovatelé ústavních zařízení, pracovníci 
OSPOD, pracovníci náhradní rodinné péče a další sociální pracovníci. V roce 2013 se 
organizace také zaměřila na tvorbu metodik v sociální práci a práci orgánů sociálně-
právní ochrany, začala vydávat edukativní příručky. V roce 2013 se vrátila 
k projektovému financování skrz evropské fondy. 
 
Informace o nad řízené organizaci 
Občanské sdružení Velký vůz vzniklo v roce 2000 a zaměřuje se především na 
pořádání akcí, tréninků a kurzů pro všestranný rozvoj osobnosti. Při pořádání těchto 
aktivit využívá především aktivních vzdělávacích metod a pedagogiky zážitku. Za 
dobu své existence uspořádalo desítky akcí a kurzů pro mládež a dospělé, i řadu 
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kurzů orientovaných na profesní vzdělávání. Sdružení řídí předseda a jeho 
místopředsedové. 
Předseda:  Ing. Lukáš Kučera 
Místop ředsedové : Lucie Kneslová, Jiří Benc, Filip Kábrt, Zdeňka Voštová 
 

Naše činnosti I. - vzd ělávání 
Vzdělávání pedagog ů a pracovník ů ústavních za řízení 
Dříve více frekventované kurzy pro pedagogy jsme v roce 2013 omezili na minimum a 
realizovali tak vzdělávání na objednávku pro konkrétní pedagogické kolektivy. Jednalo 
se o kurzy Vedení a řízení třídy a Zvládání problematických situací ve škole. 
Pracovníci dětských domovů měly možnost se účastnit kurzů pro sociální pracovníky, ve 
kterých řešili společná témata (například v kurzu Kontakt dítěte s biologickou rodinou) 
 
Vzdělávání pracovník ů v sociální oblasti 
Školili jsme 3 naše již dříve akreditované kurzy a získali akreditace MPSV na další 
témata. Nově tak vznikl dlouhodobý výcvik komunikace zacílený na pracovníky sociálně-
právní ochrany dětí, aby uměli sjednávat zakázky spolupráce s klientem, reagovat 
v náročných situacích a vyhodnocovat efektivitu svého působení. Na základě podnětů 
od účastníků vznikl kurz Vedení rozhovoru s dítětem, aby inspirovat sociální pracovníky 
ve férové komunikaci s dětmi, naučil je držet se struktury rozhovoru, klást vhodné otázky 
a být co nejméně manipulativní. Dále jsme vytvořili simulace vedení (facilitace) 
případových konferencí, které novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí musí 
pracoviště péče o ohrožené děti pořádat. 
Realizovali jsme tak toto vzdělávání: 

• Základy krizové intervence pro sociální pracovníky 
• Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou 
• Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče 
• Základy vedení rozhovoru s dítětem 
• Základy facilitace 
• výcvik Efektivní komunikace a základy rodinné diagnostiky pro pracovníky 

sociálně-právní ochrany dětí 
 
Získali jsme nové akreditace k dalším kurzům a v současnosti vytváříme know-how: 
Průvodce ohroženého dítěte 
Narativní práce s dětským traumatem (dlouhodobý výcvik) 
 
Vzdělávání náhradních rodi čů 
Novela zákona o sociálně-právní rodině uložila náhradním rodičům – pěstounům 
povinnost se vzdělávat, aby jejich péče o přijaté děti byla kvalitní. Na objednávku pro 
organizace uzavírající s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče jsme realizovali 
tyto semináře: komunikace o biologické rodině, kontakt s biologickou rodinou, výchovné 
obtíže přijatých dětí, posílení sebeúcty, zdravá sexualita, puberta, supervizní skupiny 
náhradním rodičům. 



   Velký vůz Sever 

www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020         tel: 777594441         sever@velkyvuz.cz 

 

Spolupracovali jsme tak s těmito organizacemi/institucemi: Krajský úřad Libereckého 
kraje, Rodina v centru, Náruč, Děti patří domů, Farní charita Česká Lípa, Amina, 
Assistentia. 
 
Vzdělávání v ESF projektu Connection 
Velký vůz Sever se stal příjemcem grantové podpory ESF s realizací od 1.10.2013 do 
30.6.2015. Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00035 

Projekt je podpořen evropským sociálním fondem OP LZZ a státním rozpočtem ČR. 

Popis projektu:  
Projekt Connection si klade za cíl podpořit tu část sociálních služeb, které se svým 
zaměřením podílejí na transformaci systému péče o ohrožené děti. Novela zákona, 
zvýšení počtu pěstounů, touha vracet děti zpět domů se netýká jen orgánů sociálně-
právní ochrany dětí či služeb v oblasti NRP, ale sociální služby v ní hrají velikou úlohu. 
Kvalitní práce s rizikovými rodinami, prevence odbírání dětí, posilování rodičovských 
kompetencí a krizová intervence jako sociální služba stojí na samém začátku jakýchkoliv 
změn a snahy změnit systém péče v ČR. Z tohoto důvodu se náš projekt jmenuje 
Connection – spojení, propojení. 

Akreditované kurzy jsou pro účastníky zdarma, v rámci podpory cílové skupiny projektu 
jim je hrazeno občerstvení. 

V projektu Connection probíhá po dobu 21 měsíců 130 kurzů v 10ti krajích. V jednom 
kraji je realizováno 13 kurzů za projektové období. Jedná se o pět témat, které se 
v rámci kraje opakují. Všech pět témat je akreditováno MPSV: 

• Základy krizové intervence pro sociální pracovníky 
• Základy facilitace 
• Základy vedení rozhovoru s dítětem 
• Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou 
• Problematiku přechodu dítěte z rodiny do ústavu/náhradní rodiny 

 
Díky projektu jsou vydány vzdělávací příručky na jednotlivé oblasti, které účastníkům 
mají po absolvování kurzu pomoci v jejich sociální práci. 

Cílová skupina obecn ě – účastníci vzd ělávání:  

Účastníky akreditovaných kurzů v rámci projektu Connection mohou být pouze 
zaměstnanci registrované sociální služby. 

Vzdělávání je vhodné pro pracovníky azylových domů pro matky s dětmi, krizových 
center, rodinných poraden, služeb v oblasti sanace rodiny, nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež, domy na půli cesty, intervenční centra aj. 

 

 



   Velký vůz Sever 

www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020         tel: 777594441         sever@velkyvuz.cz 

 

 
 
Statistika a evaluace všech vzd ělávacích aktivit 
Statistika 
Počty realizovaných kurzů (jedno i vícedenních): 63 
Počet účastníků: 680 

 
Vzdělávání je hodnoceno skrz dotazníky pro účastníky. Vyhodnocení poskytlo tyto 
pozitivní výsledky: 
 

96 – 98% účastník ů hodnotí kurzy na 1 (nejlepší), vybírá z nabídky termín „předčil mé 
očekávání a splnil mé očekávání“. Dle kolonky pro volné slovní hodnocení se nejvíce 
objevuje ocenění zážitkovosti, množství nácviků a modelových situací, sdílení know-how 
a zkušeností mezi samotnými účastníky a neposlední řadě fundovanost lektorů. 

Naše činnosti II. - Tvorba vzd ělávacích p říruček 
• Na každé téma akreditovaného vzdělávání byla vytvořena příručka, která má 

pomoci účastníkům po absolvování kurzu v jejich sociální práci. 
 

• Díky spolupráci naší organizace s Ministerstvem práce a sociálních věcí vznikla 
brožura pro děti s názvem Dětský průvodce pěstounskou péčí, která má podobu 
komiksu. Brožura by měla být vydána a distribuována v roce 2014. 

 

Naše činnosti III. - Aktivní výstupy na odborných konferencích 
• Příspěvek (workshop) Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, Mezinárodní 

seminář PRIDE, Praha (přednášející: Mgr. Veronika Uhlířová) 
 

• Příspěvek (workshop) Kreativní techniky při terapeutické práci s dětmi, 
Sympozium rodinné terapie, Sudice (přednášející: Mgr. Veronika Uhlířová) 

 
Naše činnosti IV. – Psychologické poradenství 
Ke konci roku jsme zahájili novou doplňkovou činnost – psychologické poradenství 
klientům, nejčastěji členům náhradních rodin. V rámci poradenství spolupracujeme 
s regionálními organizacemi uzavírajícími dohody o výkonu pěstounské péče (Rodina 
v centru, Farní charita Česká Lípa). 
 
Naše činnosti V. – Facilitace p řípadových konferencí 
Pro regionální pracoviště sociálně-právní ochrany dětí jsme facilitovali případové 
konference, které měly za úkol vytvořit plán pomoci konkrétním ohroženým dětem. 
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Naše činnosti VI. – Metodická a supervizní činnost 
V roce 2013 jsme pravidelně metodicky vedli a poskytovali kazuistické supervize 
pracovníkům organizací pověřených k výkonu sociálněprávní ochrany dětí (Rodina 
v centru, Amina, Assistentia). 
 
 
Plány a cíle pro rok 2014 

• Tvorba know-how pro nové výcviky: Narativní práce s dětským traumatem a 
Průvodce ohroženého dítěte 

• Podíl na transformaci systému péče o ohrožené děti 
• Rozvoj supervizí sociální pracovníky a poradenské činnosti pro náhradní rodiny a 

pro ohrožené děti 
• Profesionalizace organizace 
• Úprava činnosti organizace podle nového občanského zákoníku 
• Podíl na tvorbě standardů sociálně-právní ochrany dětí 

 

Finanční zpráva za rok 2013 
 
Výkaz p říjmů a výdaj ů  
Prodej zboží, výrobků a služeb 543 540 
Dotace - granty 453 237 
Příjmy celkem  996 777 
Mzdy včetně odvodů 187 157 
Nákup materiálu a zboží 19 588 
Služby 689 618 
Výdaje celkem  896 363 
Výsledek hospoda ření 100 414 
  
Rozvaha   
Pokladna 5398 
Bankovní účet 411 662 
Aktiva celkem  417 060 
Závazky z obchodních vztahů 54 754 
Ostatní závazky 434 
Zaměstnanci 41 297 
Zúčtování s institucemi SP a ZP 15 089 
Přijatá záloha dotace 307 970 
Výsledek hospodaření z minulých let -102 898 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

100 414 

Pasiva celkem  417 060 
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Personální obsazení 
Ředitelka Velkého vozu Sever:  Mgr. Veronika Uhlířová (statutární zástupce) 
Koordinátor vzd ělávacích aktivit:  David Lošťák 
 
Věcná manažerka projektu Connection: Mgr. Ladislava Vopatová 
Finanční manažerka projektu Connection: Mgr. Věra Kuklová 
Metodička projektu Connection: Mgr. Veronika Uhlířová 
Administrativní pracovník projektu Connection: David Lošťák 
 
 
Spolupracovníci – lekto ři, metodici a tv ůrci p řipravovaných kurz ů: 
Mgr. Kamila Kudlvasrová - sociální pedagožka, krizová interventka, terapeutka 
Ludmila Hanušová - psychoterapeutka, zážitková pedagožka 
Bc. Pavel Kalpakcis - speciální pedagog, psychoterapeut 
Mgr. Veronika Uhlířová - psycholožka, psychoterapeutka 
Mgr. Martin Bušina – psychoterapeut, supervizor 
PhDr. Zdeňka Průchová - psycholožka, psychoterapeutka 
Ing. Lukáš Kučera – facilitátor, zážitkový pedagog 
 
Poděkování dárc ům, p říznivc ům, dobrovolník ům, dalším spolupracovník ům: 
Romanu Lošťákovi, Haně Bodlákové, Filipu Kábrtovi, Haně Novákové, Lucii Huzanové 
 
 

Velký v ůz Sever 
Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz 
 
IČ: 75062020 
Sídlo:  Senovážné nám. 24, Praha 110 00 
Web: www.velkyvuz-sever.cz 
E-mail:  sever@velkyvuz.cz 
Telefon:  777 594 441 
 
Údaje o nad řízené organizaci 
Občanské sdružení Velký vůz 
IČ: 70941882 
Sídlo: Senovážné nám. 24, Praha 110 00 
Web: www.velkyvuz.cz 
E-mail: kancelar@velkyvuz.cz 
 

OS Velký vůz je registrované Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/42 943/00-R 

 

1.6.2014 


