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Tisková zpráva  
 
k realizaci dodatečné aktivity projektu „Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický 
nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů s názvem:   

 
BEZPEČNÁ SÍŤ V PRAXI 
 

Zahájení aktivity:     1. 7. 2016 
Termín dokončení:  30. 4. 2017 
 

Obecně prospěšná společnost ŠAFRÁN dětem o.p.s. zahájila 1. července 2016 realizaci 
dodatečné aktivity „Bezpečná síť v praxi“. 
 

Cílem projektu „Bezpečná síť“ je etablovat tranzitní péči, neboli doprovázení dítěte  
v systému sociálních služeb.  Tato služba v systému stále chybí a je provozována  
pouze díky snahám neziskových organizací včetně Šafránu dětem. Pokud má být  

ovšem péče o ohrožené děti skutečně účinná a děti se mají do rozhodovacích procesů 
zapojit, je tato kontinuální služba zcela zásadně potřebná. Doprovázení dětí při změnách 
 typu péče akcentuje jejich aktivní participaci na rozhodování o jejich vlastním osudu.  

 
Díky tomuto projektu a s akcentem na jeho hlavní cíl, vznikla Metodika doprovázení  
a tři vzdělávací dokumenty a semináře, které poukazují na důležitost vzniku nové  

služby doprovázení dítěte. 
 
Dodatečná aktivita projektu „Bezpečná síť v praxi“ si klade tři cíle: 

 
1. Ověřit funkčnosti metodiky v praxi s pomocí vytvořených vzdělávacích filmových 
dokumentů 

 
JAK? 

 
Uspořádáním tří tréninkových praktických seminářů pro spolupracující pracoviště,  

v rámci vzdělávacího cyklu „ Tranzitní péče v mé praxi“ 
 

 SEMINÁŘ 1 – Navázán na vytvořený dokument č.1 

 

Jak naslouchat a respektovat názor dítěte procházející složitou životní situací a krizí  
v tranzitní péči  
 

 SEMINÁŘ 2 – Navázán na vytvořený dokument č. 2 
 

Mezioborová komunikace v praxi jako prevence neprovázanosti systému péče o dítě 
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 SEMINÁŘ 3 – Navázán na vytvořený dokument č. 3 

 

Jak komunikovat a připravovat dítě na tranzit a úspěšnou adaptaci v novém prostředí (zaměření 
na věkovou skupinu 0-7 let a děti s postiženími, děti z minoritních skupin) včetně dokumentace 
(Knížka bezpečného kontaktu) 
 
 

Na každý seminář budou přizvání pracovníci a zástupci skupin klíčových aktérů profesionálů 
doprovázející dítě v krizi (sociální pracovníci, pedagogové, policisté, zdravotníci) a skrze 
praktická cvičení s konkrétními kazuistikami bude možnost ověřit funkčnost metodiky  

v různém prostředí) 
    
 
2. Vytvoření, vytištění a výroba kompletu vzdělávacích materiálů  

 
Každý účastník získá na závěr semináře komplet vzdělávacích materiálů v tištěné podobě 
(Metodika tranzitní péče, Knížka bezpečného kontaktu, osobní certifikát). Dále účastnící 

získají personifikovaný odznak své profese znázorňující „komunikační symbol“ pro lepší 
orientaci dětí raného a mladšího školního věku. Praktická pracoviště mohou dále získat 
Osvědčení pracoviště Bezpečná síť. 

 
  
3. Vytvoření dodatečného videospotu – školení odborníků a jejich práce v terénu 

 
V rámci natáčení dokumentů vzniklo množství videomateriálu a to především reakcí 
odborníků, které se do výše zmíněných dokumentů nevešlo. Dodatečný dokument bude 

složen z těchto výpovědí odborníků, dále natáčením ukázek z přímé práce ve vzdělávacích 
seminářích aktivity č 1. a také ukázkou prostředí, ve kterém jednotliví účastníci tranzitní péče 
pracují s dětmi. Tento dokument bude završovat celou aktivu projektu Bezpečná síť a dále 

sloužit jako osvěta šíření problematiky, metodický vzdělávací dokument a propagace 
donátora. 
 

 
 
 

 


