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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 
 

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 občanského sdružení Velký vůz. 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 
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, 
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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 a pedagogické oblasti. 
Od roku 2015 soustředí svoji činnost také na vzdělávání náhradních rodičů, o které je stále větší zájem.  
V roce 2015 byla založena organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, zapsaný 
ústav 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. 
 
 

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. Po novele občanského zákoníku změnilo svoji právní formu na zapsaný spolek. 
Spolek řídí předseda a jeho místopředsedové. 

Předseda: Zuzana Benešová 

Místopředsedové: Jiří Benc, Filip Kábrt, Zdeňka Voštová, Petr Wawrosz 
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2. Naše činnosti  
 

2.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, kurzy a výcviky s akreditací MPSV 

V roce 2019 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou: 
 Obrana proti manipulaci (16 hodin) 

Realizovali jsme 120hodinový výcvik v práci s dětským traumatem určený především pracovníkům 
pomáhající dětem, které byly/jsou obětí zneužívání, týrání, dětem, které jsou dlouhodobě odloučeni 
od svých blízkých, dětem, které byly svědky závažných emočně náročných situací. 

 Narativní práce s dětským traumatem (120 hodin) 
 

Vzdělávání Počet kurzů Počet účastníků 

Obrana proti manipulaci 2 18 
Narativní práce s dětským traumatem 2 30 
Celkem 4 48 

 

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, profesionální přístup lektora 
a v neposlední řadě i vstřícná atmosféra.  
Hodnotící dotazníky pro pěstouny mají jednodušší strukturu. Zajímá nás především hodnocení 
programu semináře (formou známkování 1 - 5) a co konkrétně se jim na semináři líbilo / nelíbilo.  
Účastníci často uvádějí, že se jim líbilo vše. Cenní si zejména výkladu a profesionality lektora, 
praktických a poutavých příkladů z praxe, podnětnosti, praktičnosti, zábavné formy.  
 

2.2. EUROCHILD 

Eurochild je organizace respektující práva dětí, kterou tvoří síť organizací pracujících s dětmi a 
pro děti v celé Evropě. Od dubna 2018 je naše organizace Velký vůz Sever členem této mezinárodní 
organizace.  
  

3. Plány a cíle pro rok 2020 
 Ukončení činnosti. V realizaci činnosti bude pokračovat pouze navazující organizace Velký vůz 

Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. 
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4. Účetní závěrka 2019 
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Sestaveno dne: 30.06.2020 
Právní forma účetní jednotky: pobočný spolek 
Osoba zodpovědná za účetní závěrku: Mgr. Veronika Lošťáková - ředitelka 
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5. Personální obsazení 

PRACOVNÍ TÝM: 
Ředitelka Velkého vozu Sever:  Mgr. Veronika Lošťáková (statutární zástupce) 
Koordinátor vzdělávacích aktivit:  David Lošťák 
Účetní:     Ing. Pavel Šorf 

SPOLUPRACOVNÍCI – lektoři, metodici a tvůrci připravovaných kurzů: 
Mgr. Veronika Lošťáková   psycholožka, psychoterapeutka 
Mgr. Kamila Kudlvasrová   sociální pedagožka, krizová interventka, terapeutka 
Bc. Pavel Kalpakcis    speciální pedagog, psychoterapeut 
Mgr. Juraj Žáček   psychoterapeut, lektor, kouč 

Děkujeme všem dárcům, příznivcům, dobrovolníkům a dalším spolupracovníkům. 
 

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-sever.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:  Mazurská 521/11, Troja, 181 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, dne 14.7.2020     Mgr. Veronika Lošťáková, ředitelka 


