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Třetí tisková zpráva: Projekt „Bezpečná síť“ 

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA O POŘÁDÁNÍ KULATÉHO STOLU 

Projekt „Bezpečná síť“ 

Dne 22. dubna 2014 uspořádal ŠAFRÁN dětem, o.p.s. v rámci svého projektu „Bezpečná síť - tranzitní péče jako 
systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Kulatý stůl, jehož posláním byla podpora zapojení dětí 
do rozhodovacích procesů a multidisciplinární spolupráce při vzniku nové služby – doprovázení dítěte. Kulatého stolu se 

zúčastnili zástupci organizací, kteří absolvovali vzdělávací kurzy v projektu a zástupci organizací působících v oblasti péče o 
ohrožené dítě: 

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, Dům na půli 
cesty v Mostě – K srdci klíč o.p.s.,  Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace táta a máma, Rozum a Cit o.s., Spokojeni o.p.s. , Latus 

o.p.s. a dále mladí lidé, kteří mají osobní zkušenost s náhradní péčí zejména skrze organizaci Vteřina poté o.s. 

Zajímavé příspěvky k otevření diskuze nad problematikou mapování různých cest dítěte a vize služby doprovázení dítěte 
přednesly Mgr. Michaela Charyparová a Bc. Šárka Francírková z pořádající organizace ŠAFRÁN dětem, o.p.s. a Mgr. Jana 
Kocourková z partnerské organizace LATUS centrum pro rodinu o.p.s. 

Všichni účastníci měli v rámci moderované diskuze PhDr. Petrou Drahoňovskou možnost, vyjádřit se k připravovaným směrům 
tvorby metodiky a standardů Tranzitní péče a Zapojování dětí do rozhodovacích procesů, které se v rámci projektu 
připravují.  

Domníváme se, že jsme díky tomu získali kvalifikovanou reflexi naší práce, která bude v připravovaných metodikách zohledněna.  

Na závěr Kulatého stolu byl slavnostně předán účastníkům, kteří složili závěrečnou odbornou zkoušku z  praktické části 
vzdělávacích kurzů probíhajících v rámci projektu Bezpečná síť, absolventský certifikát. 

Kulatý stůl probíhal v krásném prostředí hotelu Esplanade Praha a.s., který všem účastníkům sponzorsky daroval bohaté 
občerstvení. 

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci. 

  

  

Kateřina Francírková 

PR asistent projektu 
ŠAFRÁN dětem, o.p.s. 

Kontakt: Mgr. Lenka Jůnová, koordinátorka projektu: 776 481 515 

 
 


