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Velký vůz Sever
Představení organizace
Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ,
hospodaření a řídí se Stanovami občanského sdružení Velký vůz.
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.
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. Sdružení řídí předseda a jeho
místopředsedové.
Předseda: Ing. Přemysl Chodura
Místopředsedové: Lucie Kneslová, Mgr. Luděk Hrnčíř, Mgr. Filip Kábrt
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Velký vůz Sever
Naše činnosti I.
Vzdělávání pedagogů
Profese učitele je velmi náročné povolání, kde není jediným požadavkem děti/mládež
něco naučit, ale také zvládnout skupinu, motivovat ji, podporovat slabší a pracovat
s rodiči.
Naše organizace nabídla pedagogům 3 interaktivní kurzy:
Vedení a řízení třídy
Témata kurzu: spolupráce dětí ve třídě, diagnostika vztahů, budování pozice autority
učitele,vhodné využívání trestů a odměn, aj.
Zvládání problematických situací ve škole
Témata kurzu: zvládání emočně vypjatých situací, obtížné rozhovory s rodiči,
zvládání konfliktů, práce s vlastními emocemi a jednáním, aj.
Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech
Témata kurzu: budování rovnocenných vztahů mezi dětmi, včasné rozpoznání šikany
metody intervence, trénink vyšetřovacích rozhovorů, následná péče, aj.

Naše činnosti II.
Vzdělávání pracovníků ústavních zařízení
Vychovatelé dětských domovů a jiných ústavních zařízeních jsou prvními důležitými
lidmi, kteří komunikuji s přijatým dítětem. Musí tedy umět zklidnit krizi, kterou dítě
prožívá, a spolu s ním hledat řešení. Po vychovateli se též požaduje, aby uměl
sjednotit svou výchovnou skupinku dětí, podporovat pozitivní vztahy mezi nimi jako
základ ke vztahům v jejich dalším životě.
Naše organizace nabídla ústavním pracovníkům tyto 2 kurzy:
Komunikace vychovatele s dítětem o biologické rodině
Témata kurzu: rodinné kořeny dětí v DD, druhy strachu z dialogu o biologické
rodině, techniky citlivého a bezpečného rozhovoru, podpora návštěv dětí vězněných
rodičů, tvorba pozitivní fantazie o rodičích.
Zdravé klima ve výchovné/rodinné skupině dětí vyrůstajících v ústavní péči
Témata kurzu: hodnocení dětí, autorita vychovatele, prevence šikany, řízení
skupiny, stmelování vztahů, diagnostika vztahů, bezpečná komunikace.
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Velký vůz Sever
Naše činnosti III.
Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
Pomáhající profese bývají nejvíce zátěžové, protože se pracovníci setkávají
s emocemi klientů a jejich náročnými životními příběhy, do kterých dobrovolně i
nedobrovolně z titulu své práce vstupují. Kromě osobního nadšení pro takovou práci
musí využívat odborných technik a metod sociální práce pro větší profesionální efekt.
Sociálním pracovníkům jsme nabídli tyto 3 kurzy:
Základy krizové intervence pro sociální pracovníky
Témata kurzu: specifické krizové situace v sociální práci, účastníci krize a péče o
ně, oběti krize a péče o ně, zásady bezpečného jednání, krizově-intervenční
rozhovor, práce s emocemi
Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou
Témata kurzu: zásady bezpečného setkávání, techniky citlivého rozhovoru o vlastní
rodině, podpora návštěv dětí vězněných rodičů, tvorba pozitivní fantazie o rodičích
Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče
Témata kurzu: proces odebrání dítěte z rodiny, de/motivace dětí jít do DD/náhradní
rodiny, adaptace na nové prostředí, péče o emoce, kontakt s biologickou rodinou,
provázení životní změnou

Naše činnosti IV.
Semináře pro náhradní rodiče
V průběhu roku jsme na objednávku vzdělávali a rozvíjeli náhradní rodiče (pěstouny),
kteří přijali do své rodiny děti. Vnímají potřebu informací, podpory a vzdělávání, protože
péče o citově zraněné děti, je obtížná.
Realizovali jsme 4 semináře na témata zdravé sexuality přijatých dětí a vhodného
kontaktu dítěte se svou původní rodinou.
Zadavateli vzdělávání byly neziskové organizace a státní úřady (OS Náruč, Centrum pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Nový Bor)

Naše činnosti V.
Tvorba metodik a vzdělávacích příruček
Na každé téma vzdělávání byla vytvořena příručka, která má pomoci pracovníkům po
absolvování kurzu nadále využívat nacvičených technik a své postupy konfrontovat
s tištěnou metodikou.
Metodika „Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou“ se stala podkladem
interních směrnic dalších neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou
péčí a její principy byly převzaty mnoha odděleními sociálně-právní ochrany dětí a
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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Velký vůz Sever
Naše činnosti VI.
Aktivní výstupy na odborných konferencích
Na podzim 2012 byla naše organizace poctěna možností přednášet na mezinárodní
konferenci IFCO v Bulharsku (International Foster Care Organisation).
Kamila Kudlvasrová a Veronika Uhlířová tak vedly 2 zážitkové worshopy:
• Assisted contact between children in alternativ care and his/her biological parents
– training
• Taking away the child form the family – training „psychodrama“ method
Oba workshopy sklidily veliký úspěch, někteří zástupci z cizích zemí si je natáčeli na
videokameru pro následné použití ve vzdělávání náhradních rodičů. Účastnili se jich
zástupci zemí Nizozemí, Británie, Bulharska, Švédska, Austrálie, Malty, Turecka.

Naše činnosti VII.
Realizace vzdělávací zakázky pro lékárny Dr.Max
Vytvořili jsme metodiku poradenského rozhovoru pro lékárníky, který díky změně zákona
o zdraví lidu mohou vykonávat. Naše organizace realizovala 4 školení, kde se lékárníci
naučili zásadám komunikace, struktuře poradenského rozhovoru. Finance získané
zakázkou byly použity na provoz naší organizace.

Statistika a evaluace aktivit
Statistika
Počty realizovaných kurzů: 54
Počet kurzodnů: 66
Počet účastníků: 680
Evaluace
Z evaluačních dotazníků vyplývá, že 96 – 98% účastníků 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.
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Velký vůz Sever
Plány a cíle pro rok 2013
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace nových akreditovaných kurzů v oblasti péče o ohrožené děti
Podíl na transformaci systému péče o ohrožené děti
Rozvoj supervizí a poradenské činnosti pro sociální pracovníky, ústavní
zařízení a náhradní rodinnou péči
Další rozvoj lektorských a odborných dovedností lektorů
Zviditelnění odborné činnosti (aktivní výstupy na konferencích, odborné
články)
Profesionalizace organizace

Finanční zpráva za rok 2012
Příjmy a výdaje organizace k 31.12.2012
Příjmy
Prodej zboží, výrobků a služeb
Ostatní příjmy
Výdaje
Mzdy
Nákup materiálu a zboží
Provozní režie
Výsledky hospodaření

569 637 Kč
569 637 Kč
0
567 457 Kč
86 126 Kč
11 467 Kč
469 864 Kč
2 280 Kč

Výkaz o majetku: Velký vůz Sever za rok 2012 získal černobílou inkoustovou tiskárnu a
skartovačku. Jiný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek organizace nevlastní.

Personální obsazení
Ředitelka Velkého vozu Sever: Mgr. Veronika Uhlířová
Koordinátor vzdělávacích aktivit: 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. Jan Vyhnálek – psycholog, psychoterapeut¨
Mgr. Hana Jelínková – psycholožka
Mgr. Jitka Krupíková – lékárnice, psychoterapeutka
Mgr. Veronika Ambrožová - lékárnice
Poděkování dárcům, příznivcům, dobrovolníkům, dalším spolupracovníkům:
Romanu Lošťákovi, Haně Bodlákové, Davidu Lošťákovi
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Velký vůz 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 nadřízené 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

1.3.2013
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