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1. Představení organizace 
 
Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. vznikl v roce 2015, má právní formu ústavu. 
Zakladatel a statutární zástupce:  Mgr. Veronika Lošťáková 
Předseda správní rady:  Mgr. Robert Pik 
Členové správní rady:  Mgr. Ladislava Vopatová, Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. 
 

Orgány ústavu - změna od 19.6.2021:  

Zakladatel a statutární zástupce:  Mgr. Filip Hajna 
Předseda správní rady:  Mgr. Veronika Lošťáková  
Členové správní rady:  Mgr. Robert Pik, Ing. 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. Hlavním důvodem vzniku navazující 
organizace byly změny, které přinesl nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).  

Naše  
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2. Naše činnosti 

2.1. PROJEKT CENTRUM EFKO II – KOMPLEXNÍ PODPORA RODINÁM 
S DUŠEVNÍM OMEZENÍM 

Naše organizace se stala příjemcem grantové podpory ESF OPZ pro projekt Centrum EFKO II– komplexní 
podpora rodinám s duševním omezením, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013975. 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 

Doba trvání projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022 

Projekt svou činností navazuje na předchozí projekt Centrum EFKO.  

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 
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: 

 KA 1: 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). 

 KA 2: 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. 

 KA 3: 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. 

 KA 4: 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. 
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Cílovými účastníky (rodina jako systém) bylo od zahájení projektu 23 rodin z oblasti LAG Podralsko, 
zejména z Novoborska. V roce 2021 proběhlo 158 konzultací v celkové časové dotaci 367 hod. 
(zahrnujících jak terapeutické konzultace tak i přípravu, psaní odborných zpráv, kontakt s dalším 
organizacemi, výměnu zkušeností).  
V souvislosti s pandemií koronaviru a nastavenými vládními opatřeními se nám podařilo udržet kontakt 
a nabídnout podporu rodinám také formou online konzultací. Ukázalo se, že vstupní branou klientů do 
služeb projetu jsou právě nabízené terapeutické konzultace – možnost v soukromí řešit problém rodiny. 
Teprve následně vznikají požadavky na účast na skupinových aktivitách (setkání rodin s dětmi a 
víkendové akce pro děti). Individuální charakter terapeutické konzultace přitahuje cílovou skupinu ke 
spolupráci v rámci projektu. Zde se pomoc rodině šije na míru a efekt se postupně vyhodnocuje. Témata 
jsou individuální, týkají se zejména oblastí: zlepšení vztahů mezi sourozenci a vzájemné respektování 
osobnostních odlišností; porozumění spouštěčům afektů; získání náhledu na vlastní reakce; zajištění 
pocitu bezpečí, hledání alternativních řešení konfliktů (předcházení fyzických útoků); změna přístupu 
rodiče k dítěti/k výchově; zvládání silného afektu ve škole, tím zmírnění šikany; výraznější výchovné a 
vztahové problémy ve škole. K novým zakázkám patří i takové, které souvisejí se situací kolem 
koronaviru. Vyskytuje se více dětí, které mají potíž s navázáním nových vztahů, s adaptací ve škole, což 
vede k jejich větší úzkosti. Objevují se i případy dětí, které se v důsledku špatného psychického stavu 
sebepoškozují.  
V oblasti spolupráce s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra se daří naplňovat výše zmíněné 
cíle především prostřednictvím nácviku komunikace v různých situacích. Cílem spolupráce s těmito 
rodinami je provázení, podpora a získání jistoty při nových výchovných postupech a podpora ve výchově 
a zvládání afektu dítěte.  
Aktivita Terapeutické konzultace se ukázala jako velmi důležitá vzhledem k možnosti otevřít a řešit 
konkrétní situaci v soukromí ve spolupráci s terapeutem. Rodiče i děti oceňují příjemné prostředí nově 
vybavené konzultační místnosti. 
Aktivita Setkání rodin s dětmi proběhla v roce 2021 3x. Témata setkání byla vytvořena na míru 
rodičovské skupině a skupině dětí: Střet našich světů; Rodina jako loď, kde má každý svoje místo, aj.  
Rodiny dále oceňují klíčovou aktivitu Rozvoj psychosociálních dovedností dětí pro děti - víkendová akce, 
kdy si od náročné péče o ně odpočinou a zároveň po víkendu získají informace o chování svého dítěte a 
možnostech řešení náročných situací. Osvědčila se též přítomnost stejného terapeuta  
na skupinových aktivitách pro děti, kterého rodina využívá na terapeutických konzultacích. V tomto 
období proběhly 4 víkendové aktivity pro děti.  

 

2.2. CESTOU NECESTOU ANEB KNIHA ŽIVOTA 

2.2.1. Šíření metodiky Kniha Života  

Metoda Kniha Života je určena dětem ohroženým, které prožily náročné životní situace (ztráta rodičů a 
rodiny, střídání výchovných prostředí, změny vztahů blízkých lidí a kamarádů, atd.). Metoda Kniha Života 
je zaměřena nejen na zachycení významných okamžiků a lidí dítěte z hlediska času, ale především  
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pro nalezení osobních zdrojů (vlastnosti, zkušenosti, ponaučení, chování, cítění) samotného dítěte svůj 
život zvládat, nalézt záchytné až růstové body. Není terapeutickou metodou a slouží jako ten 
nejjednodušší nástroj, jak si s dětmi povídat o jejich životě, aby to mělo pro děti přínos.  

Šířením této metodiky se snažíme formovat odborné prostředí a přístup k dětem. Nabízíme publikaci 
Cestou Necestou aneb Kniha Života a pořádáme vzdělávací semináře zaměřené na metodu práce s 
životním příběhem dítěte pomocí jeho minulosti, přítomnosti a vize/možnosti v jeho budoucnosti. 

2.2.2. Publikace Cestou Necestou aneb Kniha Života  

Barevná publikace 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 
V roce 2021 jsme prodali 81 výtisků publikace.  

2.3. FOCUS BOX 

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. V roce 2021 jsme prodali 62 
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.  
 

2.4. VZDĚLÁVÁNÍ 

S ohledem na situaci v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 začala od listopadu 2020 i naše organizace 
nabízet vzdělávací kurzy distanční formou. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivé epidemiologické situaci i 
v roce 2021 probíhalo až do konce měsíce května vzdělávání pouze online. Od 1.6.2021 jsme opět začali 
realizovat kurzy prezenční formou, nicméně některé kurzy probíhaly nadále online. Při realizaci kurzů 
jsme se vždy řídili aktuálně vydanými vládními nařízeními.  
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2.4.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, kurzy a výcviky s akreditací MPSV 

V roce 2021 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou: 

 Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (8 hodin) 
 Zvládání stresu a zásady psychohygieny (8 hodin) 
 Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života (8 hodin) 
 Hlas jako nástroj komunikace (8 hodin) 
 Obrana proti manipulaci (16 hodin) 
 Problematika příbuzenské pěstounské péče (16 hodin) 
 Využití facilitace v sociální práci I (16 hodin) 
 Zvládání náročných situací v komunikaci (16 hodin) 
 Psychohygiena pohybem a tancem (16 h.) 
 Využití krizové intervence v sociální práci (32 hodin) 
 Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce (48 hodin) 
 Narativní přístup k vedení rozhovoru s dítětem (120 hodin) 
 Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež (160 hodin) 

 
Na MPSV jsme v průběhu roku 2021 podali žádosti o akreditaci zcela nových vzdělávacích programů. 
Akreditace byla udělena k uskutečnění následujících vzdělávacích programů:  

 Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících (8 hodin) 
 Úvod do tématu – smrt, umírání, truchlení a dítě (8 hodin) 
 Myšlenkové mapy - kreativní nástroj v sociální práci (8 hodin) 
 Moderní techniky v sociálních službách: práce se škálou (8 hodin) 
 Rozvoj neverbální komunikace pohybem (16 hodin) 
 Krizová intervence „tváří v tvář“ (80 hodin) 
 Krizová intervence distanční formou (telefon, online) (80 hodin) 

 

2.4.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, kurzy a výcviky s akreditací MV 

V roce 2021 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace s dítětem a práce s rodinou: 

 Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Využití facilitace v sociální práci (16 hodin) 
 Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce (48 hodin) 
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2.4.3. Vzdělávání pedagogů a pracovníků ústavních zařízení, kurzy s akreditací MŠMT 

V roce 2021 jsme školili následující kurzy z oblasti komunikace ve školním prostředí: 

 Zvládání problematických situací ve škole (8 hodin) 
 Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem (8 hodin) 
 Využití metody Kniha Života v individuální práci s dítětem (8 hodin) 
 Krizová intervence pro pracovníky školských ústavních zařízení (12 hodin) 

 

2.4.4. Vzdělávání pro pěstouny  

Naše nabídka vzdělávání pro pěstouny zahrnuje následující okruhy: 

1) Vzdělávací semináře  

 Moduly: komunikace a vztahy; škola; identita; problémy; léčivé metody; péče o sebe; 
výchova; právo a finance 

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

 

2) Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny na objednávku organizací s řádnou péčí o děti 
pěstounů, která může být i formou zážitkového programu pod vedením zkušených lektorů. 

3) Rozvojové skupiny pro pěstouny / příbuzenské pěstouny 
Velmi osvědčené pravidelná setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, vzájemné 
pomoci a řešení aktuálních problémů. Program je tvořen vždy na místě na základě požadavku 
přítomných účastníků. Forma je supervizní a zpravidla 3 až 4hodinová. 

4) E-learningové kurzy pro pěstouny  
V nejisté době šíření viru Covid-19 jsme připravili několik e-learningových kurzů pro náhradní 
rodiče. Jejich absolvováním získají potřebné hodiny povinného vzdělávání, které byly kvůli 
pandemii ohroženy. 
 Téma: Šikana, kyberšikana a jak s ní zacházet (4 h.); Spolupráce pěstouna a školy (4 h.); 

Předškolní dovednosti (8 h.); V pohodě každý den (8 h.) 
 

5) Webináře pro pěstouny  
Dvouhodinové vzdělávací webináře pro pěstouny na téma Dítě a stres.  

 

Spolupracovali jsme s organizacemi: Otevřená OKNA (Jindřichův Hradec), RC Routa (Čelákovice), 
Křídla pro pěstouny (Chrast), DOTEK (Český Těšín), aj.   
Dále jsme spolupracovali s OSPOD: Louny, Kadaň, Polička, Kroměříž 
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2.4.5. Statistika a evaluace vzdělávacích aktivit 

Vzdělávání Počet kurzů Počet účastníků 
Akreditované kurzy MPSV / MŠMT / MV 62 666 
Akreditovaný výcvik MPSV 
(Komplexní výcvik krizové intervence se 
zaměřením na děti a mládež, 160 h.) 

1 17 

Vzdělávací semináře pro pěstouny 14 146 
Webináře 2 20 
E-learningové kurzy pro pěstouny 4 110 

 

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.  
 

3. Plány a cíle pro rok 2022 
 Realizace projektu Centrum EFKO II – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním 

onemocněním. 
 Realizace projektu Být Spolu, číslo projektu: ZD-MGS1-062. Projekt je financován z Fondů EHP 

2014 - 2021 v rámci programu Zdraví. 
 Šíření metodiky Kniha Života, propagace a distribuce publikace „Cestou Necestou aneb Kniha 

Života“, pořádání vzdělávacích seminářů. 
 Propagace a prodej sady Focus Box, pořádání vzdělávacích seminářů. 
 Realizace vzdělávacích programů a výcviků akreditovaných MPSV a MV 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. 
 Realizace Konference Za dveřmi III. 
 Podíl na transformaci systému péče o ohrožené děti. 
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4. Účetní závěrka 2021 
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Sestaveno dne:   30.04.2022 

Právní forma účetní jednotky: zapsaný ústav 

Osoba zodpovědná za účetní závěrku: Mgr. Filip Hajna, ředitel 
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5. Personální obsazení 

 
PRACOVNÍ TÝM: 
Mgr. Veronika Lošťáková   ředitelka Velkého vozu Sever; statutární zástupce do18.6.2021 
Mgr. Filip Hajna    ředitel Velkého vozu Sever; statutární zástupce od 19.6.2021 
Bc. Helena Žáčková   odborný garant služeb; metodik projektu  
Jana Rybičková   metodik projektu 
Gabriela Srbová    administrativní pracovník; projektový manažer  
Bohumila Novotná   administrativní pracovník 
Ing. Pavel Šorf    účetní     
Filip Kábrt     správce webových stránek 

 

SPOLUPRACOVNÍCI – lektoři, metodici a tvůrci připravovaných kurzů 
Bc. Gabriela Adášková  sociální pracovnice, klíčová pracovnice, facilitátorka 
Mgr. Martina Dohnalová  krizová interventka, poradce, lektorka, sociální pracovnice 
Mgr. Eliška Jiránek   lektorka, genderistka, psychoterapeutka ve výcviku 
Bc. Pavel Kalpakcis   speciální pedagog, psychoterapeut 
Mgr. Ing. Stanislav Kocourek  psycholog, terapeut, supervizor, poradce, lektor  
Mgr. Kamila Kudlvasrová   sociální pedagožka, krizová interventka, terapeutka 
Mgr. Ivana Mátlová   speciální pedagožka, terapeutka, poradce 
Mgr. Robert Pik   lektor, konzultant, facilitátor 
Mgr. Lucie Pokorná krizová interventka, psychoterapeutka, lektorka 
Mgr. Zdeňka Svobodová andragožka, krizová interventka, supervizorka, facilitátorka, lektorka, terapeutka 
Mgr. Miroslav Jan Šramota  lektor 
Mgr. Jana Tussetschlägerová  psychoterapeutka, lektorka, sociální pedagožka 
Mgr. Petra Vorlíčková   psycholožka, dětská psycholožka, lektorka 
Mgr. Zuzana Zaharowská   sociální pedagožka 
Mgr. Juraj Žáček   psychoterapeut, lektor, kouč 
Ing. Lukáš Kučera a Jiří Kyslík  technická podpora při distanční výuce 
 

Děkujeme všem instruktorům v rámci projektu Centrum EFKO, dárcům, příznivcům, 
dobrovolníkům a dalším spolupracovníkům. 
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6. Údaje o organizaci 
Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z. ú. 

IČ:   04122526 
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 – 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 2021 byla schválena správní radou 23.6.2022 
 
 
V Novém Boru, dne 23.6.2022      Mgr. Filip Hajna, ředitel 


