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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 2018 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou: 

 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (8 hodin) 
 Problematika příbuzenské pěstounské péče (16 hodin) 
 Využití facilitace v sociální práci (16 hodin) 
 Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Zvládání náročných situací v komunikaci (16 hodin) 
 Zvládání stresu a zásady psychohygieny (8 hodin) 

 
Realizovali jsme 64hodinový 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 
(64 hodin) 

Realizovali jsme 48hodinový výcvik zaměřený na metodiku vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus, 
která byla vytvořena pro potřeby sociální práce. Nedílnou a velkou součástí kurzu je uvedení  
do kreativních technik a her, které usnadňují komunikaci s dítětem a pomáhají  
s naplněním cílů spolupráce.  

 Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce (48 hodin) 

Na MPSV jsme v průběhu roku 2018 podali žádosti o akreditaci vzdělávacích programů, 
u kterých vypršela platnost akreditace u naší paralelní organizace Velký vůz Sever, pobočný spolek.  
Akreditace byla udělena k uskutečnění následujících vzdělávacích programů:  

 Problematika příbuzenské pěstounské péče (16 hodin) 
 Zvládání náročných situací v komunikaci (16 hodin) 

Akreditace byla udělena také zcela nově vytvořeným vzdělávacím programům:   

 Psychohygiena pohybem a tancem (16 hodin) 
 Využití krizové intervence v sociální práci (32 hodin) 
 Zvládání stresu a zásady psychohygieny (8 hodin) 
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2.1.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, neakreditované kurzy 

 V únoru 2018 jsme realizovali jednodenní vzdělávací seminář pro Městský úřad Praha 2. Seminář 
byl zaměřen na práci s kreativní sadou Focus Box. 

 Pro Dětské centrum Veská jsme v první polovině roku realizovali 5 jednodenních vzdělávacích 
seminářů na téma: Krizové momenty a jejich řešení při výchově (2x); Režim, řád nastavení 
pravidel ve výchově (2x); Jak vést děti k opravdovým hodnotám (1x). 

 
2.1.3. Vzdělávání pedagogů a pracovníků ústavních zařízení, kurzy s akreditací MŠMT 

V průběhu roku 2018 jsme podali u MŠMT žádosti o akreditaci vzdělávacích programů. Akreditace 
byla udělena k uskutečnění následujících vzdělávacích programů:   

 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (8 hodin) 
 Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga (12 hodin) 
 Krizová intervence pro pracovníky školských ústavních zařízení (12 hodin) 
 Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Zvládání problematických situací ve škole (8 hodin) 
 Vedení a řízení dětské skupiny (8 hodin) 
 Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech (16 hodin) 
 Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Využití metody Knihy Života v individuální práci s dítětem (8 hodin) 
 Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi (8 hodin) 

V roce 2018 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace ve školním prostředí: 

 Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hodin) 

STATISTIKA A EVALUACE VŠECH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 
 

POČET REALIZOVANÝCH KURZŮ V ROCE 2018 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV)  25 

Vzdělávací programy z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou 
(1 a 2denní kurzy) 19 

Efektivní komunikace a základy rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně-
právní ochrany dětí (64 hodin) 2 

Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce  
(48 hodin) 

4 

Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (neakreditované) 6 
Kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT) 4 
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POČET ÚČASTNÍKŮ KURZŮ V ROCE 2018 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV) 274 
Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (neakreditované) 78 
Kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT) 58 

 

 

 
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. PROJEKT FOCUSBOX 

Focus Box je projekt komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s dětmi (6-13 let). 
Focus Box je určen pomáhajícím pracovníkům, kteří pracují s dětmi, především sociálním pracovníkům, 
psychologům, psychoterapeutům, psychiatrům a pedagogům.  

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 2018 jsme rozeslali téměř 
147 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 i 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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2.3. ODBORNÁ KONFERENCE ZA DVEŘMI II 

Ve dnech 19. – 20.11.2018 jsme pořádali konferenci ZA DVEŘMI II s podtitulem „Dětská psychoterapie 
aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak“.  

Místo konání: Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje 
Odborný garant konference: Mgr. Veronika Lošťáková 
Počet účastníků: 130  

Cílem Konference ZA DVEŘMI II bylo ukázat, jak pracují s dětmi různé psychoterapeutické směry. 
Konference nabídla pomáhajícím pracovníkům vhled do těchto přístupů, aby se v široké nabídce 
terapeutických služeb pro děti (a rodiny) vyznali. Kromě pestré nabídky ukázky různých terapeutických 
škol se objevila i další témata relevantní k dětské psychoterapii. 

PŘEDNÁŠKY:  
1) Jak dítě vnímá psychoterapii?; Mgr. Veronika Lošťáková 
2) STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s poruchami 

autistického spektra; Mgr. et Mgr. David Havelka 
3) Kreativní a hravé nástroje v terapii dítěte; Mgr. Veronika Lošťáková 
4) Komplexní psychosomatický přístup v rehabilitaci a fyzioterapii; Mgr. Petra Garbová, Ph.D.,  

Mgr. Marta Lebedová 
5) Klinická praxe a zkušenosti ambulantního dětského psychiatra; MUDr. Martina Stegerová 

WORKSHOPY: 
1) Kognitivně-behaviorální terapie u dětí a dospívajících; PhDr. Lucie Bělohlávková 
2) Narativní terapie a děti – vyhodnocování efektu spolupráce; Mgr. Juraj Žáček 
3) Dyadická vývojová psychoterapie – terapie poruchy citového pouta; PhDr. Jana Kovařovicová 
4) Pomoc a terapie dětem s poruchou autistického spektra; Bc. Jan Kouřil 
5) Psychoterapie versus potřeby soudního jednání: facilitovaná diskuze prorodinného soudce; JUDr. 

Soňa Soukupová, Mgr. Robert Pik (facilitátor) 
6) Gestalt terapie s dětmi; Mgr. Alena Vávrová 
7) Nedirektivní přístup v terapii hrou; Mgr. Barbora Sládeková 
8) Využití systemického a narativního přístupu při práci s dětmi - dítě jako partner při spolupráci; 

Mgr. Markéta Závěrková 
9) Hlubinně dynamický přístup a děti; Mgr. Lucia Lerchová 
10) „Hodný, zlý a ošidný“ aneb Dítě a rodič v rodinné terapii; Mgr. Jan Hovorka 
11) Vědomý pohyb, relaxační a dechová cvičení v dětské psychoterapii; PhDr. Zdeňka Průchová 
12) Spolupráce dětského terapeuta s orgánem sociálně-právní ochrany dětí; Dagmar Dvořáčková, 

Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Robert Pik (facilitátor) 
13) Zdravé já z pohledu Existenciální Analýzy - možnosti terapie při práci s dětmi; Martina Vondrová 
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2.4. Cestou Necestou aneb Kniha Života 

V roce 2018 byla vydána nová publikace pro děti Cestou Necestou aneb Kniha Života. Jedná se  
o barevnou publikaci pro děti od šesti let, která hravou formou a inspirativními otázkami vybízí 
děti k mapování svého života. Dítě knihou provázejí dva průvodci, opičí mláďata, sourozenci Bam 
a Bína. Knihu vytvořil tým odborníků (dětský psychoterapeut a psycholog, pedagog, sociální 
pracovník) ve spolupráci s rodiči. 

Autoři: Kamila Kudlvasrová, Helena Žáčková a kol. 

Ilustrace: Markéta Skřípalová 

Cestou Necestou aneb Kniha Života je vzácný poklad dítěte: 

 Může do ní zapisovat události, pocity, názory a vztahy ze svého života. 
 Dítě v ní najde plno otázek a úkolů, které jeho život mapují. Od narození až do teď i 

s výhledem do budoucnosti. 
 Opičky se ho ptají na to, co pro něj bylo, je a snad bude důležité. 
 Ptají se dítěte na jeho přání. 
 Pomáhají dítěti tvořit jeho životní příběh se svými radostmi, ale i problémy. 
 Jedna kniha je vždy určena jednomu dítěti a slouží mu jako deník jeho života. 
 Je zaměřena nejen na ohrožené děti a děti žijící mimo biologickou rodinu, ale ocení ji i 

všechny děti, které chtějí rozumět více samy sobě. 

 
2.5. PROJEKT CENTRUM EFKO – KOMPLEXNÍ PODPORA RODINÁM 

S DUŠEVNÍM OMEZENÍM 

Naše organizace se stala příjemcem grantové podpory ESF OPZ pro projekt Centrum EFKO – komplexní 
podpora rodinám s duševním omezením, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009709. 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 

Doba trvání projektu: 1.11.2018 – 31.10.2020 

CÍL PROJEKTU:  

Posílení a stabilizace rodinného systému zasaženého zdravotním postižením jeho člena/ů jako prevence 
potencionálního selhávání v životě, vztazích, vzdělávání a práci. 

Centrum EFKO vzniklo, aby podpořilo rodiny, které se potýkají s duševní nemocí svého dítěte. Může jít  
o nemoc již diagnostikovanou nebo o abnormální chování dítěte, které si zasluhuje poskytnutí pomoci. 
(např. porucha chování a emocí, porucha aktivity a pozornosti, porucha školních dovedností, porucha 
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autistického spektra (formy autismu a Aspergerův syndrom), mentální retardace, strachy a úzkosti, 
psychické potíže po prodělané krizi ad.) Služby centra jsou určeny pro rodiče a jejich děti s obtížemi 
ve věku 6 – 15 let, jejich sourozence, prarodiče, druhy/družky rodičů, náhradní rodiče a další rodinné 
příslušníky. Projekt musí mít dopad na území LAG Podralsko.  

AKTIVITY V PROJEKTU: 

 Setkání rodin s dětmi určené ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání. Tematické setkávání  
s programem lektora – odborníka, setkávání na principech svépomocných skupin. Paralelně běží 
program pro děti s nácvikem psychosociálních dovedností (1denní). 

 Rozvoj psychosociálních dovedností dětí - nácviky sociálních a komunikačních dovedností dítěte 
ve skupině dětí (2denní víkendové akce se speciálním rozvojovým programem). Akce jsou formou 
zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/rozvinutí jejich 
vlastních schopností. Z akcí bude pro rodiče vyhotovena zpětná vazba k jejich dítěti. 

 Terapeutické konzultace pro všechny členy rodiny včetně dítěte. Terapie je zaměřena na rodinu 
jako celek a zvládání situací, které zdravotní diagnóza (nebo její projevy) do rodiny přináší. 

 Výměna zkušeností a spolupráce subjektů, kazuistická setkání pro odborníky. Společná setkání 
se sociálními pracovníky, psychology, psychiatry, učiteli, vychovateli a dalšími, kteří pomáhají 
dítěti s duševní nemocí (nebo v jejím riziku) a jeho rodině. 

 Vzdělávání odborných pracovníků 

3. Plány a cíle pro rok 2019 
 Kompletní převzetí vzdělávací činnosti pro sociální pracovníky, pedagogické pracovníky ale i 

pěstouny od naší paralelní organizace.   
 Realizace vzdělávacích programů a výcviků akreditovaných MPSV pro pracovníky v sociální 

oblasti. 
 Realizace vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT pro pedagogické pracovníky. 
 Realizace vzdělávacích seminářů pro pěstouny - pořádání kurzů a víkendových 

vzdělávacích pobytů na objednávku pověřených osob / OSPOD. 
 Získání dalších akreditací k uskutečňování nových vzdělávacích programů pro sociální a 

pedagogické pracovníky (např. dlouhodobý výcvik krizové intervence, aj.) 
 Realizace projektu Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním 

onemocněním. 
 Propagace a prodej sady Focus Box, pořádání vzdělávacích seminářů. 
 Propagace a distribuce publikace „Cestou Necestou aneb Kniha Života“, pořádání 

vzdělávacích seminářů. 
 Podíl na transformaci systému péče o ohrožené děti. 
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4. Finanční zpráva za rok 2018 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Prodej služeb (pořádání kurzů, vzdělávacích seminářů a 
konference, prodej sady Focus Box a publikace Cestou 
Necestou aneb Kniha Života) 

1 444 049 

Provozní dotace (Projekt Centrum EFKO) 59 440 

  PŘÍJMY CELKEM 1 503 489 

  Mzdy včetně odvodů 235 447 

Cestovné 8 576 

Nákup materiálu a zboží 89 670 

Služby, ostatní náklady (služby lektorů, pronájem 
škol. prostor, služby IT, konzultace, admin. služby, inzerce, 
tiskové služby, akreditace, kreslířské práce, poštovné)  

1 014 893 

  VÝDAJE CELKEM 1 348 586 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 154 903 
   

ROZVAHA 
Pokladna 5 755 

Bankovní účet 983 912 

Pohledávky z obchodních vztahů 5 546 

  AKTIVA CELKEM 995 213 

  Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé 4 999 

Zaměstnanci 60 575 

Zúčtování s institucemi SP a ZP 22 814 

Ostatní přímé daně 792 

Závazky k účastníkům sdružení 600 

Výnosy příštích období (Projekt Centrum EFKO) 540 544 

Vlastní jmění 84 295 

Nerozdělený zisk z minulých let 125 691 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 154 903 

  PASIVA CELKEM 995 213 
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5. Personální obsazení 

 
PRACOVNÍ TÝM od 11/2018: 
Mgr. Veronika Lošťáková   ředitelka Velkého vozu Sever; statutární zástupce 
David Lošťák     koordinátor vzdělávacích aktivit 
Bc. Helena Žáčková   odborný garant služeb; metodik projektu  
Gabriela Srbová    administrativní pracovník; projektový manažer  
Ing. Pavel Šorf    účetní     
Filip Kábrt     správce webových stránek 

 
SPOLUPRACOVNÍCI – lektoři, metodici a tvůrci připravovaných kurzů/ workshopů/ 
konference, autoři publikace Cestou Necestou aneb Kniha Života: 
Mgr. Zdeňka Svobodová andragožka, krizová interventka, supervizorka, facilitátorka, lektorka, terapeutka 
Mgr. Kamila Kudlvasrová   sociální pedagožka, krizová interventka, terapeutka 
Bc. Pavel Kalpakcis   speciální pedagog, psychoterapeut 
Mgr. Robert Pik   lektor, konzultant, facilitátor 
Mgr. Juraj Žáček   psychoterapeut, lektor, kouč 
Mgr. Filip Hajna   sociální pedagog, krizový intervent 
Mgr. Zuzana Zaharowská   sociální pedagožka 
Bc. Gabriela Adášková  sociální pracovnice, klíčová pracovnice, facilitátorka 
Markéta Skřípalová   ilustrátorka 
Josef Kratochvíl   grafik 
Žofie Kabelková   korektorka 
 

Děkujeme všem dárcům, příznivcům, dobrovolníkům a dalším spolupracovníkům. 
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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 2018 byla schválena správní radou 28.6.2019. 
 
V Novém Boru, dne 28.6.2019 
 

Mgr. Veronika Lošťáková, ředitelka 


