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Od posledního Šafránového listu uběhl nějaký čas, a tak je třeba dostát našemu slibu, informovat Vás o 

konkrétních zkušenostech a doporučeních členů našich expertních skupin k tranzitní péči o děti v ČR. 

Účastníci našich skupin upozorňují na skutečnost, že přechodů v životě dětí, o které pečují, mnoho. 

Zvláště u dětí, které jsou předávány do pěstounské péče, se jedná o několikátý přechod v jejich životě. 

Shodují se na tom, že přechody zatím nejsou řádně metodicky ošetřeny. Chybějící metodika je trnem, 

který bolí mnoho odborníků, a proto na ní usilovně pracujeme, abychom Vás, kteří pracujete s dětmi, 

podpořili ve Vaší důležité práci. 

Pomáhajícím profesionálům pečujícím o děti se osvědčily případové konference, při kterých se schází 

všechny subjekty, které mají s dítětem nějakou souvislost.  

Velmi inspirativní je projekt neziskové organizace Lumos, který realizuje školení Pracovník v přímé péči, 

ve kterém jsou účastníci připravováni na přechod dětí z Domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(dále jen DOZP) do domovů rodinného typu. Jejich zkušenost z těchto školení je taková, že pracovníci 

z DOZP často nemají dostatek informací o tom, kdy budou děti odcházet, co si budou moci vzít s sebou, 

vyjadřují o budoucnost dětí, o které se starají, obavy.  

Strach a nedostatek informací (o tom, kam/jak/s kým budou děti přecházet do nového prostředí, 

nejistota, zda je předávají do dobrých rukou) na straně klíčových pracovníků v přímé péči vnímáme i 

Limitem, který odborníci v tranzitní péči o děti v ČR také vnímají, je absence kompetencí pracovníků 

k přechodovým situacím. Pracovníci v přímé péči často nevědí, jak dětem přechod do jiného prostředí 

vysvětlit. Sami, v důsledku výše zmíněného nedostatku informací o tranzitu dítěte, jsou nejistí, a tak dítěti 

nedokážou plně zajistit pocit bezpečí. 

Klíčoví pracovníci zároveň často zmiňují prožitek pocitu nespravedlnosti, že děti přecházejí z jednoho 

typu služby do druhého (v případě přechodů z DOZP do domů rodinného typu). Expertní skupiny 

vyjadřují názor, že tyto prožitky pracovníků spočívají v tom, že sami nemají „zpracovaný“ přesun jejich 

klientů do jiného prostředí. V tomto směru je třeba hledat cesty, jak i pracovníkům usnadnit proces 

tranzitu dětí. V současné době Šafrán dětem připravuje vizi výcviku, který by pracovníky měl na 

tento proces připravit. 

Zástupci mnohých neziskových organizací věnují přípravám na přechod dítěte z jednoho prostředí do 

jiného pozornost velkou. Využívají technik expresivních terapií, především práce s loutkami a panenkami 

(dobře se dá pracovat i s maňásky z nejmenovaného švédského obchodu s nábytkem ), při povídání 

s dětmi o jejich situaci a při přípravě na jejich přechod. Formou pohádky dětem ukazují, co se bude dít, jak 

bude jejich přechod vypadat, a co dítě v novém prostředí čeká. Spolupracují s provázejícími organizacemi 

„druhé strany“, kam dítě přechází, domlouvají postupy, aby byly přístupy synchronizované a aby dítě 

dostávalo stejné informace. 

Za tým Šafránu dětem děkujeme všem našim odborníkům z expertních skupin za sdílení jejich zkušeností, 

názorů a vizí. A také za jejich energii a chuť, kterou vkládají do práce s dětmi! 

V příštím díle Šafránového listu představíme vizi nové služby, kterou bychom rádi prosadili v sociálních a 

zdravotních službách.  

Děkujeme Vám za přízeň a buďte stále s námi!                 Váš tým Šafránu dětem 


