
 

   Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 
 

Tisková zpráva č. 2   

Projekt: BEZPEČNÁ SÍŤ V PRAXI

 

Zahájení:                    1. 7. 2016 

Termín dokončení:   30. 4. 2017 

Obecně prospěšná společnost ŠAFRÁN dětem, o.p.s. navázala 1. července 2017 na úspěšný projekt Bezpečná síť 

realizací dodatečné aktivity s názvem „Bezpečná síť v praxi“. 

Celkovým cílem projektu „Bezpečná síť“ je zapojení tranzitní péče neboli doprovázení dítěte do systému 

sociálních služeb.  Tato služba v systému stále chybí a je provozována pouze díky snahám neziskových 

organizací včetně Šafrán dětem o.p.s. Pokud má být péče o ohrožené děti skutečně účinná a děti se mají do 

rozhodovacích procesů zapojit, je tato kontinuální služba zcela zásadní. Doprovázení dětí při změnách typu 

péče podporuje jejich aktivní participaci na rozhodování o jejich vlastním osudu.  

 
Byla vytvořena pracovní kniha „Knížka bezpečného kontaktu“, facilitační nástroj pro pracovníky v přímé péči, 
který je zaměřen na respektování individuálních potřeb a přání dítěte. Je praktickou pracovní přílohou 
metodiky Tranzitní péče, která si klade za cíl lépe naslouchat názoru dítěte a jeho specifikám s rozšířením na 
zájmovou minoritní skupinu – ohrožené děti v procesu tranzitní péče.  

 
Pro další aktivitu projektu – vzdělávání a ověřování metodiky pracovníků v přímé péči bylo vytvořeno 80 kusů 
letáku Bezpečné sítě, který o problematice tranzitní péče stručně informuje. Vytváří tak prostor pro tzv. 
Bezpečnou síť složenou z profesionálních přímých pracovníků s dětmi v ohrožení. 
 
Součástí výroby kompletu vzdělávacích materiálů bylo i vytvoření 1000 kusů speciálních odznaků pracovníků 
přímé péče pro jejich snazší identifikaci dětmi. Odznaky nesou stejné grafické motivy (Policista – Pejsek apod.) 
jako již dříve vyrobený animovaný film pro mladší děti. 

 
Vzdělávací materiály jsou dále obohaceny nálepkami projektu a symbolu Bezpečné sítě v praxi (obrázek) a 
motivujícími hesly v nálepkách – Moje práce má smysl, Jsem součástí Bezpečné sítě. 

 
Pro zařízení, ve kterých organizace proškolí větší množství zaměstnanců, je připraven certifikát Osvědčení 
pracoviště Bezpečné sítě s citátem respektující názor dítěte a jeho jedinečnosti, který si budou moci ve svém 
zařízení vystavit. 

 
Od začátku projektu se průběžně pracuje na výrobě dalšího videospotu. Důležité je také ověřování metodiky 
Tranzitní péče a to především v Ústavním dětském zařízení Kojenecký ústav Most, které se velmi intenzivně 
zapojilo do této aktivity a projevilo velký zájem o získání Osvědčení pracoviště Bezpečná síť. 
 
Dne 18. 12. 2016 

 
Další informace a materiály ke stažení naleznete na: 
http://janfrancirek.wixsite.com/vpraxi/novinky - blog projektu 
http://www.safrandetem.cz/bezpecna-sit-v-praxi/ - webové stránky projektu 
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