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Každé dítě potřebuje bezpečný přístav
Jak to dopadlo v 1. etapě projektu BEZPEČNÝ PŘÍSTAV?
Obecně prospěšná společnost ŠAFRÁN dětem právě ukončila 1. etapu žádaného poradenskovzdělávacího projektu BEZPEČNÝ PŘÍSTAV pro rozvoj a podporu stability běžných rodin. V rámci
projektu financovaného Evropským sociálním fondem má být během 3 let podpořeno 60 rodin ze
Středočeského kraje, u nichž došlo z různých důvodů k narušení citových vazeb a celkové
destabilizaci rodiny. 1. etapa desetiměsíčního intenzivního programu proběhla v období září 2017 až
červen 2018 a jak to dopadlo se dozvíte z odpovědí ředitelky společnosti, Bc.Šárky Francírkové.

Kolik účastníků prošlo celým programem a jak se jim dařilo jej zvládnout?
Celkem se přihlásilo téměř třicet zájemců. S většinou z nich jsme realizovali mapovací rozhovory a do programu
nakonec přijali 21 rodin. Program byl opravdu časově náročný. Účastníci sice díky financování projektu
prostřednictvím Evropského sociálního fondu nic neplatí, nicméně zdarma to určitě není. Je třeba téměř rok
pravidelně docházet na setkání a intenzivně na sobě pracovat.

To je docela dlouho. Nebojíte se, že to účastníci nevydrží a Vy nesplníte podmínku projektu,
60 podpořených rodin ve 3 etapách?
Nebojíme. O program je velký zájem a druhou etapu, která právě začala, jsme naplnili během měsíce. Zbývá
už jen pár míst pro náhradníky. Navíc s tím, že nám někdo může odpadnout, musíme počítat. V průběhu první
etapy nám vypadli dva účastníci, ale přistoupila jedna náhradnice. Tzn., že celkem prošlo kompletním
programem 1. etapy přesně 20 účastníků. Navíc jsme podpořili i několik osob z řad veřejnosti, které absolvovaly
otevřené skupinové programy.

Kde a jak program probíhal, co všechno účastníci absolvovali?
Zahájili jsme program ve třech lokalitách; v Praze, Dobřichovicích a Milovicích. Nakonec jsme z důvodu efektivity
spojili Dobřichovice (pouze 4 účastnice) s Prahou a program tak dokončili v lokalitách dvou. Program byl velmi
intenzivní, každý prošel min. 20 individuálními setkáními a 5 vzdělávacími workshopy. Navíc mohli účastníci
využít různě zaměřených jednorázových či dlouhodobých dílen. Realizovány byly: Dílna tvořivé komunikace s
dítětem (5 měsíců), Dílna rodinných práv (1denní), Dílna - Myšlenkové mapy (1 den) a Dílna - Psychika a její
možnosti podpory (1 den).

Jaké byly ohlasy, co účastníci nejvíce oceňovali?
Účastníci si zvykli na pravidelné individuální setkávání se svým průvodcem a zjistili, jak jim to pomáhá na jejich
osobní cestě. Naučili se reflektovat, co prožívají, nalézat zdroje a měnit neužitečné koncepty a návyky, které je
nevedou ke stabilitě. Začali pociťovat více svobody ve svých životech. Velmi dobrý ohlas byl na uspořádání
specializovaných dílen, např. v Dílně tvořivé komunikace s dítětem se naučili zcela jiný způsob empatické
komunikace se svým dítětem a hravý způsob trávení času s ním. To se zákonitě odrazilo na prohloubení vztahu
s dítětem a účastníci se přiznali, že tento způsob aplikují s úspěchem např. i na dospělé.

Jaké byly konkrétní výsledky u účastníků, změnilo se to, s čím přišli?
Výsledky jsou velmi pozitivní a jsou vidět. Ne vždy se samozřejmě podaří všechno vyřešit, to bychom neříkali
pravdu, ale ten posun je očividný právě ve změně pohledu na své problémy. To, že je účastníci vidí a vidí i
možné cesty k jejich vyřešení. Konkrétní výsledky jsou u každé rodiny jiné. Hlavní linkou projektu je podpora
rozvoje citových vazeb v rodině a podpora rodičovských kompetencí, což se nepochybně podařilo tím, že se
ukázaly další nové cesty, jak si být v rodinách blíž a svobodněji.

2. etapu již máte obsazenou. Další zájemci už tedy nemohou této vzácné příležitosti využít?
Druhou etapu jsme zahájili 30. 8. 2018 a je již plně obsazena. Případní zájemci se však mohou stále hlásit buď
mezi náhradníky, nebo do poslední, třetí etapy, která začne v červenci 2019. Přihlášku či kontakt naleznete na
stránkách projektu www.bezpecny-pristav.cz.
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Kontakty:
Bc.Šárka Francírková
ředitelka organizace

+420 777 047 395

Petra Novotná

+420 606 153 655

kontaktní osoba 2.etapy projektu

petra.novotna@safrandetem.cz,

Ing. Šárka Jurečková

+420 739 544 986

sarka@safrandetem.cz

kontaktní osoba 1.etapy projektu

ŠAFRÁN dětem o.p.s.
Klimentská 1
110 00 Praha 1

IČO: 270 01 342
www.safrandetem.cz,
www.bezpecny-pristav.cz

O Šafránu:
Šafrán dětem o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která již dvanáctým rokem působí v oblasti péče o dítě
vyrůstající mimo svou biologickou rodinu.
Poslání organizace:
Podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické rodiny, a podpora
prevence rozpadu rodiny.
Vize organizace:
V celkovém procesu transformace sociálního systému zaměřit pozornost na dítě s cílem eliminovat jeho
traumata spojená se změnou místa a dosavadních jistot způsobená přechody (kojenecký ústav – náhradní
rodina, kojenecký ústav – dětský domov, kojenecký ústav – biologické rodina) a pomoci mu v procesu sociální
adaptace.
Mise organizace:
Bezpečná stopa. Hodnoty organizace: Láska, Důvěra, Smysl, Radost, Sounáležitost. Činnost organizace:
Služba - Doprovázení dítěte a rodin v náročných životních situacích.
Cíle a druh poskytovaných služeb:
● Podporovat a rozvíjet projekty a služby, které zvyšují kvalitu života dětí se speciálním zaměřením na děti,
které prožily v raném věku trauma z odloučení od svých rodin.
● Podporovat a iniciovat projekty a služby, které usnadňují dítěti přechod z ústavního prostředí do náhradní
rodiny a pomáhat pečujícím dítěte porozumět jeho návykům a specifikám v komunikaci a kontaktu.
● Rozvíjet aktivity podporující inovační metodiky a projekty napomáhající k harmonickému rozvoji mezilidských
vztahů a nalezení nových cest k lepšímu porozumění mezi dětmi a dospělými.
● Zvyšovat kvalitu péče o dítě a rodinu prostřednictvím vzdělávací, informační a osvětové činnosti.
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