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1. Představení organizace 
 

Velký vůz Sever, pobočný spolek coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, 
hospodaření a řídí se Stanovami organizace Velký vůz, z. s. a jeho Organizačním řádem. 

Statutární zástupce – ředitelka: Mgr. Veronika Lošťáková (dříve Uhlířová) 

 

1.1. CÍLE A POSLÁNÍ 
 

Pobočný spolek pražské organizace Velký vůz, z.s. - Velký vůz Sever se věnuje třem oblastem činností: 

 Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání 
pracovníků dětských domovů a jiných ústavních zařízení, vzdělávání náhradních rodičů. 

 Poradenství – psychologické/terapeutické konzultace, kazuistická setkání. 
 Supervizní a metodická činnost – metodické supervize pro vedoucí služeb, supervize standardů a 

metodické poradenství při poskytování sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, 
supervize kazuistické, týmové a individuální pro klientské pracovníky především z oblasti služeb 
pro rodiny s dětmi.  

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. 

 
1.2. 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. 

 
1.3. 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. 
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V srpnu roku 2011 se Velký vůz Brno přejmenoval na Velký vůz Sever, přesídlil na sever Čech a vrátil se  
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. Po ukončení projektu Connection 
financovaného z prostředků ESF ke dni 30.6.2015 pokračuje Velký vůz Sever ve vzdělávacích aktivitách 
zejména pro pracovníky v sociální oblasti. V roce 2015 soustředí svoji činnost také na vzdělávání 
náhradních rodičů, o které je stále větší zájem.  

 

1.4. INFORMACE O NADŘÍZENÉ 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 kurzů orientovaných na profesní vzdělávání. Po novele občanského zákoníku 
změnilo svoji právní formu na zapsaný spolek. Spolek řídí předseda a jeho místopředsedové. 

Předseda: Jiří Benc 

Místopředsedové:  Filip Kábrt, Lucie Kneslová, Lucie Popelková, Zdeňka Voštová 

 

 

2. Naše činnosti  
 

2.1. VZDĚLÁVÁNÍ 
 

2.1.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti 

V roce 2015 jsme školili naše kurzy akreditované MPSV: 

 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 
 Zvládání náročných situací v komunikaci 
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Realizovali jsme 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: 

 Efektivní komunikace a základy rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí 

 

Získali jsme novou akreditaci MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu: 

 Problematika příbuzenské pěstounské péče 

 

Vytvořili jsme know-how pro nové vzdělávací programy: 

 Obrana proti manipulaci 
 Empowerment v sociální práci – metoda oceňujícího psaní 
 Řízení změn a design služeb 
 Zážitková pedagogika ve vzdělávání v sociálních službách 

 

Kurzy „Průvodce ohroženého dítěte“ a „Narativní práce s dětským traumatem (dlouhodobý výcvik)“, ke 
kterým jsme získali akreditace v roce 2013, jsme z důvodu vytíženosti projektem Connection 
financovaného z prostředků ESF v roce 2015 nerealizovali.  

 

 

2.1.2. Vzdělávání v ESF projektu Connection 

V první polovině roku 2015 bylo hlavní náplní organizace Velký vůz Sever realizace a dokončení projektu 
Connection financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00035. Termín realizace od 1.10.2013 do 30.6.2015.  

 

Popis projektu: 

Projekt Connection si kladl 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 odebírání 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 náš projekt dostal název Connection – spojení, 
propojení. 

 

Akreditované kurzy byly pro účastníky zdarma, v rámci podpory cílové skupiny projektu jim bylo hrazeno 
občerstvení. 
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V rámci projektu jsme školili pět vzdělávacích programů akreditovaných MPSV, které se v rámci kraje 
opakovaly: 

 Základy krizové intervence pro sociální pracovníky 
 Základy facilitace 
 Základy vedení rozhovoru s dítětem 
 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou 
 Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče 

 

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

Účastníky akreditovaných kurzů v rámci projektu Connection mohli být pouze zaměstnanci registrované 
sociální služby. Vzdělávání bylo 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, intervenčních center aj.  

V projektu Connection bylo naplánováno po dobu 21 měsíců 130 kurzů v 10ti krajích, přičemž v roce 2015 
bylo realizováno 40 kurzů.  

V rámci projektu Connection od 1.10.2013 do 30.6.2015 jsme realizovali celkem 133 kurzů, během kterých 
jsme získali 1328 úspěšných absolventů (1170 podpořených osob) ze 185 organizací. Byla naplněny 
všechny monitorovací indikátory v předepsaných termínech. Akreditované kurzy obsahovaly teoretické 
bloky zacílené na práci s klienty, zejména však i trénink modelových situací, sebezkušenostní techniky, 
výměnu informací a inspirací mezi účastníky. Z odpovědí účastníků na dotaz (v hodnotícím dotazníku): 
„Naučil/a jsem se něco nového, co uplatním v praxi“ vyplývá, že 100% účastníků zvýšilo svůj odborný 
potenciál, což se logicky musí odrazit v profesionálnější péči absolventů školení o jejich klienty (ohrožené 
rodiny, děti, osoby v krizi.  Účastníci školení byli zaměstnanci registrovaných sociálních služeb pracující 
v režimu ZSS, zároveň řešili při školeních problematiku výkonu sociálně právní ochrany dětí a náhradní 
rodinné péče v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (a to zejména v kurzech 
Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu  s biologickou rodinou, Problematika přechodu dítěte 
z rodiny do ústavu). Došlo tedy i k avizovanému propojení know-how sociálních služeb s procesem 
transformace náhradní rodinné péče.  Konstatujeme tedy, že cíle projektu - i jeho účel vyjádřený takto 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 967/2013: „V rámci realizace projektu je účelem dotace zlepšení 

kvality sociálních služeb prostřednictvím poskytnutí akreditovaného vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb 

v souladu s výzvou. Cílová skupina bude výhradně vzdělávána v akreditovaných kurzech, které jsou 

v souladu s pracovním zařazením účastníků vzdělávání“ jsme splnili. 
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2.1.3. Vzdělávání pedagogů a pracovníků ústavních zařízení 

V roce 2015 byla činnost Velkého vozu Sever zaměřena zejména na dokončení realizace projektu 
Connection, který byl určený pro pracovníky v sociální oblasti. Z tohoto důvodu jsme nerealizovali žádný 
kurz pro pedagogické pracovníky, pracovníky dětských domovů a jiných ústavních zařízení.  

 

V tomto roce nám vypršela platnost akreditace MŠMT pro některé vzdělávací programy. Proto jsme 
požádali k následujícím vzdělávacím programům o nové akreditace, které nám následně byly uděleny: 

 Zvládání problematických situací ve škole 
 Vedení a řízení třídy 
 Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech 
 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou  

 

Vytvořili jsme know-how a zároveň nám byla udělena akreditace k provádění vzdělávacího programu: 

 Začínám učit!  

 

2.1.4. Vzdělávání pro náhradní rodiče 

Novela zákona o sociálně-právní rodině uložila náhradním rodičům – pěstounům povinnost se vzdělávat, 
aby jejich péče o přijaté děti byla kvalitní. Pro náhradní rodiče jsme vytvořili novou nabídku vzdělávacích 
seminářů s názvem „Péče o pěstouny“. Témata vzdělání jsou rozdělena do následujících modulů:  

 komunikace a vztahy  
 škola 
 identita 
 problémy 
 léčivé metody 
 péče o sebe 

Semináře jsou určeny náhradním rodičům, jsou vedeny interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a 
modelových situací.  

Kromě vzdělávání nabízíme pro pěstouny / příbuzenské pěstouny rozvojové skupiny, což jsou pravidelná 
setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů.  

V roce 2015 se ze strany organizací s pověřením k uzavírání dohod s pěstouny o výkonu pěstounské péče 
a OSPOD výrazně zvýšila poptávka po realizaci seminářů pro náhradní rodiče.  

Spolupracovali jsme s organizacemi: Rodina v centru (Nový Bor), Amina (Liberec), Náruč (Turnov), 
Centrum pěstounských rodin při Farní charitě Česká Lípa, Routa (Čelákovice), Charitní sdružení (Děčín), 
Návraty (Louny), Krok pro všechny generace (Česká Lípa), Kukačka, o.s. (Horní Bečva) a další. 

Dále jsme spolupracovali s OSPOD: Železný Brod, Jičín, Polička 
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STATISTIKA A EVALUACE VŠECH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 
 

POČET REALIZOVANÝCH KURZŮ V ROCE 2015 
Projekt Connection ESF (1 a 2-denní kurzy) 40 

Velký vůz Sever (1 a 2-denní kurzy) 24 

Velký vůz Sever „Efektivní komunikace“ (8-denní výcvik)  3 

Velký vůz Sever - semináře pro náhradní rodiče 42 

 

POČET ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V ROCE 2015 
Projekt Connection ESF 376 

Velký vůz Sever  274 

Velký vůz Sever - semináře pro náhradní rodiče cca 480   

 

Zpětnou vazbu od účastníků získáváme prostřednictvím hodnotících dotazníků, které zahrnují otázky 
ohledně celkového dojmu kurzu, hodnocení lektora, výukových materiálů a organizace kurzu. Z těchto 
dotazníků podávaných bezprostředně po skončení kurzu vyplývají průměrné známky 1 - 1,4 (hodnocení 
stejně jako ve škole 1 - 5), což jsou velmi pozitivní výsledky. Dle kolonky pro volné slovní hodnocení se 
nejvíce objevuje ocenění modelových situací, propojení praxe s teorií, nové komunikační techniky, 
kreativní techniky, interaktivnost programu, sdílení zkušeností, profesionální přístup lektora a  
v neposlední řadě i vstřícná atmosféra. 

 

2.2. TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PŘÍRUČEK 

V roce 2015 byla vydána a distribuována komiksová brožura pro děti s názvem „Průvodce dítěte 
pěstounskou péčí“, která vznikla díky spolupráci naší organizace s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČR. Příručka byla podpořena z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00008 „Systémová podpora 
procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“.  

 

2.3. AKTIVNÍ VÝSTUPY NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH 

 Workshop na téma: Komiks „Průvodce dítěte pěstounskou péčí“ a další příběhy, které pomáhají. 
Závěrečná konference MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o 
ohrožené děti a rodiny, 25.-26.11.2015 v Praze. Příspěvek přednesla Mgr. Veronika Lošťáková 
(Uhlířová) 
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2.4. PUBLIKOVÁNÍ ODBORNÝCH ČLÁNKŮ  

 Když to již opravdu nejde jinak - aneb odebrání dítěte z rodiny, Brněnský deník, 19.3.2015,  
(autor: Ludmila Hanušová) 

 Velký vůz Sever přiváží občerstvení vyčerpaným odborníkům, Novoborský měsíčník 5/2015,  
(autor: PhDr. Zdeňka Průchová) 

 Případová konference očima supervizora, www.ospod.cz, 8.6.2015, (autor: Mgr. Martin Bušina) 

 

2.5. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

Poskytujeme 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, Amina, o.p.s., Charitní sdružení Děčín).  

 

2.6. METODICKÁ A SUPERVIZNÍ ČINNOST 

V roce 2015 jsme pravidelně metodicky vedli a poskytovali kazuistické supervize pracovníkům organizací 
pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (Rodina v centru, Amina, o.p.s., Akademie nadání, z.s., 
Generace 2000). 

 

3. Plány a cíle pro rok 2016 
 Realizace akreditovaných vzdělávacích programů a výcviků pro pracovníky v sociální oblasti 
 Realizace nových vzdělávacích programů akreditovaných MPSV pro pracovníky v sociální oblasti – 

např. „Obrana proti manipulaci“, „Zážitková pedagogika ve vzdělávání v sociálních službách“ 
 Realizace znovuobnovených a nových vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT  

pro pedagogické pracovníky – např. „Zvládání problematických situací ve škole“, „Vedení a řízení 
třídy“, Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech“, „Začínám učit“ 

 Realizace 120 hodinového výcviku Narativní práce s dětským traumatem 
 Realizace vzdělávacích seminářů pro náhradní rodiče, pořádání kurzů pro pěstouny na objednávku 

pověřených osob / OSPOD 
 Propagace a distribuce komiksové brožury „Průvodce dětí pěstounskou péčí“ 
 Příprava a realizace konference „Za dveřmi“, která má propojit odborníky v prorodinných službách 
 Rozvoj supervizí pro soc. pracovníky a poradenské činnosti pro náhradní rodiny a ohrožené děti  
 Podíl na transformaci systému péče o ohrožené děti 
 Metodické konzultace k aplikaci standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí 

pověřenými osobami 
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4. Finanční zpráva za rok 2015  
 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Prodej zboží, výrobků a služeb 1 473 860 

Dotace /granty (MPSV, ÚP), dary 1 337 741 

  PŘÍJMY CELKEM 2 811 601 

  Mzdy včetně odvodů 824 304 

Cestovné 23 882  

Nákup materiálu a zboží 153 805 

Dary 130 000 

Služby, ostatní náklady 1 437 706 

  VÝDAJE CELKEM 2 569 697 

  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 241 904 

   

ROZVAHA 

Pokladna 1 160 

Bankovní účet 273 163 

Pohledávka z obchodních vztahů 87 230 

Jiné pohledávky 95 000 

  AKTIVA CELKEM 456 553 

  Závazky z obchodních vztahů 4 500 

Zaměstnanci 24 155 

Zúčtování s institucemi SP a ZP 12 478 

Ostatní přímé daně 9 540 

Nerozdělený zisk z minulých let 163 976 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

241 904 

  PASIVA CELKEM 456 553 
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5. Personální obsazení 
 

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

Koordinátor vzdělávacích aktivit:  David Lošťák 

Administrativní pracovník:  Gabriela Srbová 

Účetní:     Ing. Pavel Šorf 

 

PROJEKT CONNECTION: 
Věcná manažerka:    Mgr. Ladislava Vopatová 

Finanční manažerka:   Mgr. Věra Kuklová 

Metodička projektu:   Mgr. Veronika Lošťáková 

Administrativní pracovník:  David Lošťák 

 

SPOLUPRACOVNÍCI – LEKTOŘI, METODICI A TVŮRCI PŘIPRAVOVANÝCH KURZŮ: 
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 

Mgr. Zuzana Zaharowská   sociální pedagožka 

Mgr. Lucie Mucalová   terapeutka pro děti, rodiny a mezilidské vztahy 

PhDr. Jan Vyhnálek    psycholog, teolog a terapeut 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, PŘÍZNIVCŮM, DOBROVOLNÍKŮM, DALŠÍM 
SPOLUPRACOVNÍKŮM: 

Romanu Lošťákovi, Filipu Kábrtovi, Tereze Gardiner, Petru Wawroszovi, Robertu Pikovi, Ivaně Jechové, 
Ivaně Kubíčkové, Gabriele Šturcové, Elišce Kozákové 
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6. Údaje o organizaci 
 

Velký vůz Sever, pobočný spolek 
 

IČ:   750 62 020 

Sídlo:  Sloupská 135, 473 01 Nový Bor 

Web:  www.velkyvuz-sever.cz 

E-mail:  sever@velkyvuz.cz 

Telefon:  777 594 441 

 

Velký vůz Sever, pobočný spolek je veden ve spolkovém rejstříku při Městském soudu v Praze oddíl L, 
vložka 28711. 

 

Údaje o nadřízené organizaci - Velký vůz, z. s. 

 

IČ:   709 41 882 

Sídlo:  Kaňkovského 1234/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

Web:  www.velkyvuz.cz 

E-mail:  kancelar@velkyvuz.cz 

 

Velký vůz, z.s. je veden ve spolkovém rejstříku při Městském soudu v Praze oddíl L, vložka 10703. 

 

 

 

V Novém Boru 28.6.2016 

 


