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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 2017 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou: 

 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou 
 Využití facilitace v sociální práci 
 Základy vedení rozhovoru s dítětem 

 
Na MPSV jsme v průběhu roku 2017 podali novou žádost o akreditaci vzdělávacího programu,  
u kterého vypršela platnost akreditace u naší paralelní organizace Velký vůz Sever, pobočný spolek.  
Akreditace byla udělena k uskutečnění následujícího vzdělávacího programu:  

 Efektivní komunikace a základy rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí 
(64hodinový výcvik) 

 
Akreditace byla udělena také zcela nově vytvořenému vzdělávacímu programu:   

 Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce (48hodinový výcvik) 
Anotace: 48hodinový výcvik představuje metodiku vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus, 
která byla vytvořena pro potřeby sociální práce a vychází ze systemického přístupu a sociálního 
konstruktivismu. Účastníci se dozvědí, jak nejlépe vést rozhovor s dítětem v různých situacích a 
v různých sociálních službách, ujasní si hranice a možnosti takového rozhovoru a vztahu 
pracovník – dětský klient s ohledem na službu, která je dítěti poskytována. Kurz je intenzivní a 
interaktivní díky nácviku dovedností v modelových situacích, které jsou reflektovány, a díky 
otevřenosti ke zkušenostem účastníků z jejich vlastní praxe. Nedílnou a velkou součástí kurzu je 
uvedení do kreativních technik a her, které usnadňují komunikaci s dítětem a pomáhají  
s naplněním cílů spolupráce. Kurz je určen především pracovníkům služeb, které poskytují pomoc 
dětem a dospívajícím. 
 

2.1.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, neakreditované kurzy  

 V březnu 2017 jsme realizovali jednodenní vzdělávací seminář pro neziskovou organizaci Rodina 
v centru v Novém Boru. Seminář byl zaměřen na práci s kreativní sadou Focus Box. 
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STATISTIKA A EVALUACE VŠECH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 
 

POČET REALIZOVANÝCH KURZŮ V ROCE 2017 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV)  6 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (ostatní)  1 

 

POČET ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V ROCE 2017 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV) 58 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (ostatní)  8 

 
 
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 - 1,5 (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, bezpečí ve skupině, zkušenosti a profesionální přístup lektora a v neposlední řadě i 
vstřícná atmosféra.  

 
 

2.2. AKTIVNÍ VÝSTUPY NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH 
 

 Ve dnech 1. až 4. listopadu jsme se zúčastnili mezinárodní konference IFCO, která se konala  
na Maltě v hlavním městě Valletta.  
Mezinárodní organizace pro pěstounskou péči (IFCO – International Foster Care Organization) je 
mezinárodní síť, která propaguje a plně podporuje náhradní rodinnou péči po celém světě. Každý 
rok pořádá mezinárodní konferenci pro neziskové organizace, pěstouny, sociální pracovníky, 
akademiky, další odborníky a příznivce tohoto tématu.  
Naši lektoři Mgr. Kamila Kudlvasrová a Mgr. Robert Pik realizovali v rámci této konference 
workshop na téma „Vedení rozhovoru s dítětem pomocí kreativních nástrojů a metodiky Focus 
Box“. V průběhu tohoto semináře se s mezinárodními účastníky podělili o zkušenosti, nástroje a 
zásady, které jim pomáhají ve vedení profesionálních rozhovorů s dětmi a ukázali jim, že i 
kreativní a hravý přístup je cestou, jak s dítětem navázat partnerský a bezpečný vztah. Druhý 
workshop „Cestou hry a příběhu – narativní terapie dětského traumatu“ byl ochutnávkou 
narativní terapie s ukázkami efektivního využití různých kreativních metod jako nástroje přeměny 
traumatického příběhu v nový příběh léčivý. 
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2.3. PROJEKT FOCUSBOX 

Focus Box je projekt komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s dětmi. Focus Box je 
určen pomáhajícím pracovníkům, kteří pracují s dětmi, především sociálním pracovníkům, psychologům, 
psychoterapeutům, psychiatrům a pedagogům.  
 
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 

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. Do konce roku 2017 jsme rozeslali téměř 
90 komunikačně-diagnostických sad neziskovým organizacím, orgánům sociálně-právní ochrany dětí při 
městských i krajských úřadech, psychologickým pracovištím, organizacím zabývajícím se náhradní 
rodinnou péčí apod. 
Nabízíme vzdělávací semináře, 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. 
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3. Plány a cíle pro rok 2018 
 Realizace vzdělávacích programů a výcviků akreditovaných MPSV pro pracovníky v sociální 

oblasti. 
 Vytvoření metodiky rozhovoru s dětmi a realizace nového vzdělávacího programu – 

48hodinového výcviku „Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce“. 
 Postupné převzetí vzdělávací činnosti pro sociální pracovníky, pedagogické pracovníky ale i 

pěstouny od naší paralelní organizace.   
 Získání dalších akreditací k uskutečňování nových vzdělávacích programů pro sociální a 

pedagogické pracovníky (např. témata: krizová intervence, psychohygiena aj.) 
 Propagace a prodej sady Focus Box, pořádání vzdělávacích seminářů. 
 Organizace a pořádání odborné konference v Praze.  
 Větší finanční stabilita. 

 
 
 

4. Finanční zpráva za rok 2017 

 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Prodej služeb  
(pořádání kurzů, prodej sady Focus Box) 

611 394 

Přijaté příspěvky 10 000 

  PŘÍJMY CELKEM 621 394 

  Mzdy včetně odvodů 77 080 

Nákup materiálu a zboží 72 892 

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

345 732 

  VÝDAJE CELKEM 495 704 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 125 690 
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ROZVAHA 
Pokladna 1 614 

Bankovní účet 300 171 

Pohledávky z obchodních vztahů 10 900 

  AKTIVA CELKEM 312 685 

  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 95 000 

Zaměstnanci 7 500 

Zúčtování s institucemi SP a ZP 100 

Závazky k účastníkům sdružení 100 

Vlastní jmění 84 295 

  PASIVA CELKEM 186 995 

   

5. Personální obsazení 

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

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. 

SPOLUPRACOVNÍCI – lektoři, metodici a tvůrci připravovaných kurzů/workshopů, 
realizátoři projektu Focus Box, účastníci konference IFCO: 
Mgr. Veronika Lošťáková   psycholožka, psychoterapeutka 
David Lošťák     koordinátor vzdělávacích aktivit 
Gabriela Srbová    administrativní pracovník 
Bc. Helena Žáčková   odborný garant služeb  
Mgr. Zdeňka Svobodová andragožka, krizová interventka, supervizorka, facilitátorka, 

lektorka, terapeutka 
Mgr. Kamila Kudlvasrová   sociální pedagožka, krizová interventka, terapeutka 
PhDr. Zdeňka Průchová   psycholožka, psychoterapeutka 
Mgr. Robert Pik   lektor, konzultant, facilitátor 
Josef Kratochvíl   grafik 
Míra Šticha    kreslíř 
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PODĚKOVÁNÍ dárcům, příznivcům, dobrovolníkům, dalším spolupracovníkům: 
Ladislavě Vopatové, Petrovi a Katce Wawroszovým, Filipu Kábrtovi, Pavlovi Šorfovi, Monice Uhlířové. 

 
 
 

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 2017 byla schválena správní radou 27.6.2018. 
 
V Novém Boru, dne 27.6.2018    
   

Mgr. Veronika Lošťáková 
         ředitelka 


