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Druhá tisková zpráva: Projekt „Bezpečná síť“ 

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA 

Projekt „Bezpečná síť“ 

Absolventi akreditovaného kurzu – pracovníci mezioborových týmů v této fázi projektu, zvýšili své kompetence komunikační 

dovednosti a získali techniky, které jim umožní efektivněji komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, jakožto jednoho z hlavních 

(bazálních) motivů pro plánování a realizaci tranzitních programů. 

Projekt s názvem „Bezpečná síť“, jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost ŠAFRÁN dětem, o.p.s. se sídlem v Praze 

úspěšně vstoupil do další fáze. (Aktivita 1.) 

Skupina složená z 24 zájemců o zvýšení kvalifikace vybraná z řad osob z profesních skupin (sociální pracovníci, pedagogové, 

zdravotníci a policisté) a organizací působících v ústeckém kraji. Tyto cílové skupiny jsme vybrali proto, že jsou klíčovými aktéry 

během tranzitních procesů dětí. Zároveň jsme právě tyto odborníky a zástupce organizací přizvali do pracovních skupin, které 

budou tvořit Metodiku tranzitní péče. 

Komplexní podpora zájemcům o zvýšení kvalifikace v rámci projektu zahájila úvodním odborným školením a motivační aktivitou 

vedené zkušenou lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou v termínech: 4. 2., 6. 2., 10. 2. 2015 v prostorách Impact HUB Praha. 

Hlavními tématy byla: práce s kompetencemi za pomocí osobního modelu, práce s profesními úspěchy a profesní vizí. 

Na úvodní seminář navazoval akreditovaný prezenční kurz s dotací 16 hodin -  Úvodní vhled do problematiky komunikace s 

rodinou a dětmi při poskytování sociálně právní ochrany dětí, č. akreditace 2014/0662-PC/SP. Kurzy probíhali v termínech: 12. – 

13. 2. , 21. – 22. 2. , 23.2 - 24.2. 2. 2015 v prostorách Praha - Klimentská 1246/1 a Impact HUB Praha. Hlavní témata a okruhy 

vzdělávání : Vliv prenatálního a časně postnatálního období na raný psychický vývoj dítěte, Sociální pole dítěte a jeho účastníci, 

Bezpečí a jeho význam pro dítě, Zásady komunikace s dítětem a rodinou v krizi, Význam přechodových situací v životě dítěte, 

Psychohygienu pomáhajících profesionálů pracujících s dětmi. Kurz lektorovali: Bc. Šárka Francírková, Mgr. Michaela 

Charypaová, Mgr. Jiří Holý, Mgr. Pavla Sýkorová. 

Zástupci organizací, kteří se do vzdělávání a projektu zapojily: Centrum pro dítě a rodinu, Dětský domov  Česká kamenice, Děti 

patří domů o.s., Centrum pro náhradní rodinu o.p.s., Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - Most, Dětský domov Ústí nad Labem, 

Lumos, Dětský domov Dlažkovice - Litoměřice, Dobrá rodina o.p.s. , Dům na půli cesty v Mostě – K srdci klíč o.p.s., Městský 

úřad Rumburk, Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace táta a máma, Rozum a Cit  o.s., Nadační fond Pro radostný život - MUDr. 

Hassan Mezián.  

Závěrečnou odbornou zkoušku z dílčí kvalifikace praktické části účastnící kurzu budou účastníci absolvovat v následujícím měsíci 

a výsledky budou prezentovány na Kulatém stolu. Aktivita vzdělávání bude pokračovat i v následujícím období, včetně praktické 

části kurzu. 
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