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Profil společnosti  
 

Název:   Via Cordis, z.ú. 

 

Zakladatelé:  Mgr. Barbora Kňažková, Věra Pekárková 

 

Právní forma:  Zapsaný ústav –  U 476 vedená u Městského soudu v Praze  

 

Sídlo:   164 00 Praha 6, Přední Kopanina, K Prelátům 27 

 

Kontaktní adresa: 164 00 Praha 6, Přední Kopanina, K Prelátům 27 

 

Internetové stránky: www.viacordis.cz 

 

IČ:   05305926 

 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 

Číslo účtu:  276050631/0300 

 

Zapsaná:  U 476 vedená u Městského soudu v Praze, datum vzniku dne: 2. září 

2016 

 

Pracovniště:  164 00 Praha 6, Přední Kopanina, K Prelátům 27 

 

Působnost:  Společnost působí na celém území ČR 

 

Statutární orgán: Mgr. Barbora Kňažková, ředitelka ústavu 
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Činnosti ústavu 

 

Obecné informace o ústavu 
 

Historie ústavu: 

Ústav byl založen dne 2.9. 2016 u Městského soudu v Praze pod značnou U 476. 

 

Založení ústavu bylo iniciativou odborníků dlouhodobě působících jak v neziskové tak v 

komerční oblasti s cílem propojit benefity obou sektorů tak, aby klienti společnosti profitovali z 

know-how ziskového sektoru v oblasti efektivity, vzdělávání, managementu a řízení finančních 

zdrojů a z know-how toho neziskového v oblasti zvyšování osobního potenciálů, kompetencí 

a duchovního rozvoje. Svou činnost chce ústav vykonávat s důrazem na ochranu životního 

prostředí. 

Od roku 2016 se ústav silně angažoval v celoživotním vzdělávání v sociální oblasti, a to 

zejména v tématech dotýkajících se práce s lidmi se zdravotním a mentálním postižením a se 

seniory. Intenzivně se zapojovala do diskusí s dalšími subjekty působícími na poli sociálních 

služeb. 

Rok 2016 se nesl v duchu tvorby koncepce financování širšího působení společnosti nejen v 

oblasti vzdělávání, ale také v oblasti podpory cílových skupin občanů zejména na trhu práce a 

v rámci komunitního soužití. Dále byla rozvíjena podpora dalších neziskových organizací 

profilujících se v podpoře komunitního života, práce se seniory a osobami se zdravotním 

postižením, práce s duševně nemocnými a péče o osoby, které se o duševně nemocného 

starají.  

Rok 2017 se nesl v duchu upevňování činností, které byly dosud realizovány a v hledání 

nových možností pro vícezdrojové financování, např. i formou spolupráce s komerčními 

subjekty. Zcela nově se činnost ústavu rozvinula i do metodické činnosti v oblasti práce s dětmi 

postiženými autismem, ADHd a lehkým mentálním postižením.  Dále pak jsme se orientovali 

na kurzy finanční gramotnosti, kurzy sociálních dovedností a rozvoj dalších neziskových 

organizací, podporou managementu organizací kurzy v rámci burn-out syndromu a jakým 

způsobem má stres vliv na zdraví. 

Rok 2018 v tomto roce se činnost organizace rozvinula především o širší spektrum práce s děti 

a dospělými s lehkým mentálím postižením a všeobecně s lidmi s duševním onemocněním. 

Realizovaly se kurzy sociálních dovedností a finanční gramotnosti nejen pro klinety 

chráněného bydlení ale i pro asistenty v chráněném bydelení. Dále se realozovali kurzy a 

workshopy pro maminky nejen v Praze, ale i na Kladně, kde měla organizace svou pobočku. 

Jednalo se především o kariérní poradenství pro maminky na mateřské dovolené o sdílení 

péče o dítě a o tvořivé kurzy. V tomto roce vnikla palčivá potřeba pomoci rodinám, které pečují 

o duševně nemocné dítě, kde je dítě závislé na osobně formálně pečujícího a kde sám pečující 

nemá a nenalézá oporu nikde a sám se stává neoficiální cílovou skupinou. Vznikla myšlenka 

pro projekt Naděje pro rodinu Praha, kterou podpořila velká skupina odborníků z různých 

oblastí, terapie, psychoterapie, psychiatrie a jiných forem terapie pro dítě s DO.  
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Rok 2019 v tomto toce nadále společnost pořádala aktivity podporující rodiny s dětmi 

s duševním onemocněním a nadále se věnovala podpoře maminek na a po mateřské 

dovolené formou sdílecích skupin a setkání. Na podzim tohoto roku byla organizaci přidělena 

vytoužená (ze všech stran) dotace na podporu rodin s dítětem s duševním onemocněním. 

Projekt nese název Naděje pro rodinu – Praha a zaměřuje se na podporu rodiny jako celku. 

Tedy, nabízí podporu v rámci hrazení odborníků nejen na terapii pro dítě, ale též na terapii pro 

všechny rodinné příslušníky, protože jsme přesvědění, že ke změně jednotlivce dojde mnohem 

efektivněji a rychleji pokud spolupracuje rodina jako celek a pokud se všem členům rodiny 

dostane podpory. Domov a tedy realizační zázemí pro kancelář a setkávací prostory našel 

projekt v budově psychoterapeutické kliniky PSYON na Bílé Hoře, Čistovická 11, Praha 17. 

 

Poslání společnosti: 

 

Posláním ústavu Via Cordis je posilování kompetencí, schopností a dovedností 
jednotlivců tak, aby byli přínosem pro sebe, své blízké, zaměstnavatele, obchodní 
partnery či širokou veřejnost. 

Hlavním cílem ústavu je činit své klienty schopnými a úspěšnými zejména v 

oblastech: 

- získávání konkurenceschopných znalostí a dovedností (vzdělávání),  

- budování úspěšné pracovní kariéry (koučink, mentoring, vzdělávání, podpora 
pracovního uplatnění),  

- pochopení sebe sama, vlastních hodnot, motivací a rozhodnutí (vzdělávání, 
koučink, mentoring, supervize, psychoterapie),  

- vytváření a udržování úspěšných partnerských vztahů (poradenství, koučink, 
mediace, psychoterapie), 

- zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, ve kterém žijí (ochrana životního 
prostředí). 

- získávání finančních prostředků (financování z fondů ESF a jiných zdrojů), 
 

Cílové skupiny společnosti: 

Cílovou skupinu ústavu Via Cordis tvoří klienti znevýhodnění v oblasti vzdělávání, 
osobního a duchovního rozvoje, pracovního uplatnění, sociálně kulturních aktivit a 
životní úrovně, a to zejména z důvodu zdravotního a duševního postižení, odlišného 
způsobu života, péče o závislého člena rodiny, dosažení seniorského věku, života 

v nevyhovujícím životním prostředí nebo ohrožením diskriminací, xenofobií či projevy 
trestné činnosti jiných osob. V současné době se jedná zejména o osoby s mentálním  
a duševním postižením a osoby s tělesným postižením a osoby pečující o závislého 
člena rodiny. Dále pak poskytujeme služby pro neziskové organizace poskytující 
služby výše uvedeným cílovým skupinám. 
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 Dostupnost služeb: 

 

Den 

  

Od 

  

Do 

 
 

      
 

       
 

         
 

 Pondělí  08:00  16:30  
 

       
 

 Úterý  08:00  16:30  
 

       
 

 Středa  08:00  16:30  
 

       
 

 Čtvrtek  08:00  16:30  
 

       
 

 Pátek  
08:00 14:00 

 

08:00 14:00 
 

08:00 14:00 
 

 
 

 

V roce 2019 byly otvírací hodiny společnosti zachovány v celém spektru od 8:00 - 
16:30 s výjimkou pátku, kdy byly dostupné mezi 8:00 – 14:00 a vzdělávání, které bylo 
v případě realizace kurzu realizováno dle zadání cílové skupiny (obvykle pak od 
09:00 - 16:30). 

 

Dopravní dostupnost: 

Společnost sídlí blízko zastávky MHD Přední Kopanina, 
která je dosažitelná autobusovými linkami č. 161 (se značkou P u konkrétních spojů) 
a č. 312 ze zastávky trasy metra A - Bořislavka. Své pobočbočky pro efektivnější 
práci s klinety a možnosti se setkávat má i na Kladně v Domu Techniky na Náměstí 
Sítná – Cyrila Boudy 1444 a dále pro realizaci projektu Naděje pro rodinu Praha 
v Praze – Bílá Hora, Čistovického 11, Praha 17 – tato lokalita je pro pražské klienty 
velmi dobře dostupná tramvají č. 22 a 25 a dále autobusem č. 168, 260, 164, 347. 
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Organizační struktura ústavu 

 

I v roce 2019 byla činnost ústavu orientovaná hlavně na hlavní činnosti v oblasti vzdělávání, 
podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a mentálním postižením a péče 
o osoby pečující o osobu závislou. Dále pak služeb pro další subjekty pomáhající 
znevýhodněným osobám a také v oblasti navazování spolupráce při ochraně životního 
prostředí. Navíc byl kladen velký důraz na koncepční řešení financování služeb pro cílové 
skupiny ústavu z ESF, a to zejména se zaměřením na umístění cílových skupin na trhu práce. 

Činnost společnosti byla v roce 2017 vykonávána ředitelkou společnosti na HPP (0,5 úvazku - 
mzda 15 000,- btto) v kombinaci s lektory na DPP a externími dodavateli některých expertních 
služeb (fin. řízení, účetnictví, metodiky kurzů, psycholog, psychoterapeut apod.). Dále se 
realizaci hlavní činnosti podíleli zaměstnanci formou DPP v rámci administrativy ústavu . Tyto 
pracovní pozice byly vytvořeny zejména z důvodu významného růstu počtu realizovaných 
aktivit v oblasti vzdělávání. Základní organizační struktura společnosti ke dni 31. 12. 201ý byla 
následující: 

Tým Via Cordis, z.ú. 
 

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení 
 

Mgr. Barbora Kňažková 
Ředitelka společnosti 

V rámci projektu Naděje pro rodinu – 
Praha finanční manažer projektu 0,25 

 V rámci projektu Naděje pro rodinu – 
Praha Osobní rodinný asistent 0,5 

PhDr. Štěpánka Martínková V rámci projektu Naděje prorodinu – Praha 
Osobní rodinný koordinátor 0,75 

Mgr. Petra Přílučíková V rámci projektu Naděje pro rodinu – 
Praha Osobní rodinný asistent 0,5 

Ing. Bronislav Růžička V rámci projektu Naděje pro rodinu – 
Praha – Věcný manažer projektu 

Věra Pekárková Administrativní výpomoc - DPP 
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K 31.12. 2019 pracovalo ve Via Cordis, z.ú. 
celkem 7 zaměstnanců. Přepočtený počet 
pracovních úvazků pak činil 2,75. Dále se 
společností spolupracovali lektoři a 
psychoterapeuti a odborníci v rámci péče o 
dítě s DO z různých oblastí tohoto 
zaměření. 
 
Externí spolupracovníky tvořili: 
 

- psychoterapeuti 
- psychiatr 
- ABA psychoterapeuti 
- odborníci v rámci 
projektového řízení 
- psycholog 
- terapeuti v rámci eeg 
biofeedbacku 
- ergoterapeut 
- kouč 
- účetní, daňové poradenství 
a fin. řízení. 
- mediátor 
- hipoterapeuti 
  

 

Činnost ústavu v roce 2019 
 

V rámci hlavní činnosti vykonával zapsaný ústav Via Cordis činnosti dle zakládací listiny. 

Podrobný popis činností se nachází níže v popisu hlavních činností ústavu. 

 

Společnost nevykonává vedlejší činnost. 

Kvalita poskytovaných služeb byla hodnocena prostřednictvím evaluace samotných uživatelů 

služeb, klientů společnosti. Z pohledu celkového průměru hodnocení služeb společnosti lze 

pokládat činnosti vykonávané společností v roce 2017 za kvalitní (např. hodnocení vzdělávání 

či poradenství). Kvalitu služeb společnosti podtrhuje také zájem subjektů pohybujících se v 

sociální oblasti o spolupráci (Sdružení Neratov, z.s., Centrum pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., A 

DOMA, z.s., TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Aut-centrum, o.p.s., Anpora services, s.r.o., Buď 

klíčem, o.ps. apod.). Následuje výčet jednotlivých činností realizovaných v roce 2017 v rámci 

hlavní činnosti společnosti. Společnost vykonávala v roce 2017 pouze tuto činnost, proto je 

výčet vedlejší, hospodářské činnosti pro tuto výroční zprávu nerelevantní. 

 

Hlavní činnost 
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a) Školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu 

a duchovnímu rozvoji; 

Hlavním cílem ústavu v této oblasti je zvyšování konkurenceschopnosti cílových skupin na trhu 
práce, ale také jejich schopnosti a dovednosti vedoucí k integraci do běžného 
společenského života.  
 
V roce 2019 byly realizovány kurzy v rámci: 
 
- manažerské vzdělávání v NNO 
- kury sociálních dovedností pro osoby s duševním a kombinovaným postižením 
- kurzy finanční gramotnosti pro osoby s tělesným postižením 
- kurzy sociálních dovedností pro osoby s mentálním postižením 
- workshopy pro osoby s mentálním postižením 
- kreativní workshopy pro maminky na a po mateřské dovolené, mýdlo - keramika 
 
 

b) Kvalifikace a rekvalifikace; 

Cílem činnosti je poskytnutí možnosti získání kvalifikace v oborech, které cílové skupiny 
společnosti požadují pro svou integraci či zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 
Připravujeme kvalifikaci v rámci kurzu obsluhy EEG biofeedbacku pro asistenty a rodiče 
z rodiče.  
 

c) Proškolování a poskytování služeb v oblasti podpory pracovního uplatnění, školení a 

osvěty v sociální oblasti a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících 

zdravotní postižení; 

Činnost si klade za cíl rozvíjet schopnosti a dovednosti odbornějšího charakteru v oblasti 
rehabilitace, pracovní rehabilitace, v roce 2019 jsme v této oblasti realizovali kurzy v rámci 
sociálních dovedností pro osoby s duševním a kombinovaným postižením a osoby pečující o 
osobu závislou a osoby se zdravotním a jiným postižením. 
 
Z části do této kategorie spadají kurzy realizované v rámci činnosti a) 
 

d) Školení a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s 

přírodními zdroji a energiemi a materiály a udržitelného rozvoje; 

Cílem činnosti je šíření informací a posilování zodpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém 
žijeme, a to zejména formou ochrany životního prostředí a efektivního nakládání s 
energetickými a jinými zdroji a péče o životní prostředí ve svém okolí. Samotná školení 
orientovaná přímo na problematiku ochrany životního prostředí zatím neproběhla, nicméně 
byla součástí několika kurzů realizovaných pro Centrum pro zdravotně postižené 
Karlovarksého kraje, o.p.s., a dále mezi maminkami na kurzech a workshopech keramiky a 
mýdle z čistě organickým složením.  
 
 

e) Obecné a speciální poradenství; 

Cílem obecného a speciálního poradenství v rámci ústavu je poskytování žádaných informací 

pro obě cílové skupiny (občané vyloučení z hlavního proudu společnosti, neziskové 

organizace) se zaměřením na co největší samostatnost klientů při řešení různých životních a 

pracovních situací a při uplatňování svých oprávněných zájmů a práv. V rámci obecného 
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poradenství zajišťovala společnost v roce 2017 zejména informace pro cílové skupiny v těchto 

obecných oblastech:  

• rozsah, doba a dostupnost služeb ústavu  

• zprostředkování kontaktů s laickou a odbornou společností,  

• obecné informace o kvalitě, odbornosti a zázemí ústavu  

Speciální poradenství se v roce 2017 zaměřilo zejména na doplňkové poradenství svázané s 

realizovaným vzděláváním, a to zejména v oblastech: 

• standardů kvality sociálních služeb,  

• výkonu práce pracovníka v sociálních službách,  

• Implementace postupů při jednání se zaměstnavateli v roli poskytovatele soc. služeb,  

• zvládání komunikace při řízení NNO,  

• poradenství v oblasti metodiky a přípravy vzdělávání,  

• získávání fin. prostředků na provoz NNO. Služba obecného a speciálního poradenství je 

poskytována zdarma 

• jak se uplatnit na trhu práce 

• zprostředkování odborníků v rámci, sociální, právní a psychologické a psychoterapeutické 

podpory 

• prezentace NNO na venek, poradenství v rámci tvorby webových stránek a sociálních sítí. 

Služba obecného a speciálního poradenství je poskytována zdarma. 

 

f) Zprostředkování sociálního kontaktu a podporování aktivit účelného využívání 

volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost); 

Činnost je úzce spjata s ostatními činnostmi v rámci hlavní činnosti Via Cordis a schopností a 

dovedností v rámci ostatních činností pro všechny cílové skupiny společnosti. V rámci 

sledovaného období 2019 se tak jednalo především o studijní materiály vytvořené v rámci 

realizovaných kurzů v sociální oblasti (viz. popis zejména v rámci činností a), b) a c) a o tvorbu 

webové prezentace zaměřené na co nejrychlejší orientaci v činnosti ústavu a v informacích 

uvedených na stránkách (www.viacordis.cz). V neposlední řadě pak k činnostem patří 

pravidelná setkání rodičů pečujících o OZP nebo o dídě s duševním onemocněním či maminky 

na a po mateřké dovolené, setkání mají sociální význam a sdílí se zde informace jak pečovat 

o děti se zdravotním a duševním onemocněním či dochází ke zprostředkování vzájemné 

dobrovolnické pomoci mezi rodinami.  

 

g) Realizace služeb a aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí, efektivní 

nakládání s přírodními zdroji, energiemi a materiály a zlepšování životních podmínek; 

Činnost je zaměřena především na přípravu a realizaci akcí zaměřených na přímé 

zkvalitňování životního prostředí (např. sběr odpadků prostřednictvím dobrovolníků, 

informování okolí o možnostech třídění odpadu, posilování zodpovědnosti za životní prostředí, 

informování o možnostech redukce odapu apod.). V roce 2019 bylo realizováno celkem 5 

http://www.viacordis.cz/
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dobrovolných individuálních akcí sběru odpadu v zalesněných oblastech Přední Kopaniny a 

přilehlých obcí. 

 

h) Prezentace a propagace problematiky osob se zdravotním postižením a jinak 

znevýhodněných občanů, osobního a duchovního rozvoje a ochrany životního 

prostředí včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek pro 

zmiňované oblasti; 

Prezentace a propagace problematiky, kterou se ústav zabývá je nedílnou součástí všech 

ostatních činností. Cílem ústavu je do budoucna pořádat také osvětově akce zaměřené jak na 

problematiku osob vyloučených z hlavního proudu společnosti, tak na problematiky 

duchovního rozvoje a ochrany životního prostředí. Pořádání případné sbírky je plánováno 

spíše na pozdější období. V roce 2019 probíhala prezentační a osvětová činnost spojená s 

hlavní činnosti společnosti zejména ústní formou prostřednictvím realizovaných kurzů a 

jednání s partnery v neziskovém i ziskovém sektoru. 

 

i) Realizace workshopů, kurzů ručních prací a hobby kurzů v rámci rozvoje dovedností, 

motoriky a osobního rozvoje pro osoby se zdravotním postižením a nebo jinak 

znevýhodněné osoby; 

 

Ústav realizoval v roce 2019 

- 10x workshop – Milujeme mýdlo 

- 10x workshop – keramikou ku psychickému zdraví 

 

Dále při různých setkáních s CS osob s mentálním postižením, se probírala problematika 

závislostí a škodlivosti závislosti a u osob s tělesným postižením a osob pečujících o osobu 

závislou, jak se z toho nezbláznit alias psychohygienou efektivnějšímu životu. 

j) Tvorba a řízení projektů, provádění analýz, auditů, výzkumů, a studií, vzdělávání a 

supervize, evaluace, poradenství v oblasti personálního a účetního vedení pro 

organizace pomáhající znevýhodněným osobám; 

Cílem činnosti je podpora neziskového sektoru a rozvíjení know-how v oblasti poskytování 

služeb znevýhodněným osobám a v oblasti ochrany životního prostředí či osobního a 

duchovního rozvoje. Hlavní důraz je kladen na přímou podporu konkrétních neziskových 

organizací pracujících se znevýhodněnými osobami v oblastech tvorby a řízení projektů, 

provádění analýz, výzkumů a studii, vzdělávání a supervize, organizačního poradenství a 

vedení agend včetně účetních a personálních. V roce 2019 byly realizovány následující aktivity 

v rámci činnosti:   

• poradenství v oblasti vyjednávání s komerčním sektorem pro NNO,  

• poradenství v oblasti financování NNO a fundraisingu,  

• poradenství v oblasti tvorby a řízení neziskových projektů,  

• metodická podpora NNO při přípravě a realizaci vzdělávacích akcí,  

• podpora (metodická i procesní) při zpracování administrace poskytovaných služeb dalších 

NNO, 
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Projekt Naděje pro rodinu – Praha financovaný z ESFCR 

Projekt Naděje pro rodinu – Praha 
(reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011247 ) 
 
Projek je spolufinancován prostřednictvím Operačního pragramu zamětnanost z Evropského 
sociální fondu a státního rozpočtu ČR. 
 
Dne 1.11. 2019 byla zahájena realizace projektu Naděje pro rodinu – Praha který je určen 
rodinám s dítětem s duševním onemocněním. Projekt si dává za cíl komplexne podpořit 
rodinu, která pečuje o duševně nemocné dítě do 15ti let věku života. Sestává se ze sedmi 
aktivit, která každá za sebe podporuje určitým svým specifickým způsobem rodinu s DO.  
 
Cílem projektu je vytvořit měřitelnou pozitivní změnu u rodin pečujících o osobu s duševním 
onemocněním (převážně dítěte či mladistvého). Vytvoříme změnu v oblastech financí, úspor 
času a nových kompetencí jak u pečujících, tak u osob s duševním onemocněním. Dále je 
cílem vybudování sítí kombinované péče v rámci odborně zaškolených dobrovolníků a díky 
týmu psychoterapeutů a mediátorů vyřešení konfliktů v rodinách. Projekt je určen 50 osobám 
s duševním onemocněním a jejich pečujícím rodinám v Praze. 
 
V rámci projektu se realizují tyto aktivity: 

• Projekt hraní rodinám služby od multidisciplinárního týmu odborníků, jako např. 
psychoterapeutů, psychologů, speciálních terapeutů pracujících s dětmi s autismem, 
ergoterapeutů, farmaceutů a sociálních pracovníků.  

• Dále si rodiče díky kurzům zaměřeným na péči o dítě s DO mohou rozšiřovat a 
prohlubovat svoje dovednosti v této oblasti. 

• Pro komplexnost podpory nabízí projekt EEG biofeedback terapie pro děti s DO 

• Vytváří se sdílecí a podpůrné skupiny rodin 

• Díky mediátorům a psychoterapeutům se řeší rodinné vztahové a osobní 
problémy.  
 
Komplexnější informace k projektu jsou na stránkách ústavu – www.viacordis.cz 

https://www.viacordis.cz/nadeje-pro-rodinu-praha/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viacordis.cz/
https://www.viacordis.cz/nadeje-pro-rodinu-praha/
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Zdroje financování společnosti 
 

Via Cordis, z.ú., financoval svou činnost v roce 2019 výhradně z vlastních zdrojů získaných v 
rámci realizace hlavní činnosti (především z fin. prostředků získaných ze vzdělávání v sociální 
oblasti) a dále z účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci programu 
OPZ.  
 
Tržby za vlastní výkony společnosti byly v roce 2019 - 334 tis. Kč. 
Skutečně vynaložené náklady v rámci OPZ projektu Krok za krokem oddlužením za rok 2019 
činily celkem 237. tis. Kč. 
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Hospodaření ústavu Via Cordis, z.ú. v roce 2019 
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