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Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem,
v tomto zimním čísle našeho časopisu si přejeme, aby na Vás dýchla klidná
a sváteční atmosféra, abyste se potěšili a třeba i zavzpomínali na Vánoce
Vašich dětských let.
Chceme také moc poděkovat všem, kteří nám letos jakkoli pomohli. Ať už
svou pracovitostí, šířením dobré myšlenky, finančně nebo třeba
uspořádáním nějaké akce, jejíž výtěžek putoval na naše sdružení.
Také moc děkujeme za všechny zpětné vazby k tomuto časopisu, které jste
nám letos poskytli. Doufáme, že v příštím roce se Listy a lístky ze Šafránu
dostanou k většímu množství čtenářů a budou pro Vás všechny, malé
i velké, pohlazením, hrou i zajímavým počtením.
Přejeme Vám všem krásné prožití svátečních dní, mnoho lásky a rodinné
pohody.
Lenka Kurovská

Čas klidu a zázraků
Nastal čas Vánoc, čas zázraků a klidu, kdy původním smyslem bylo ztišení
a rozjímání. Příroda v tento čas odpočívá, pečlivěji hospodaří
s výdejem energie, živočichové snižují příjem potravy. Když však pozoruji
své okolí, mnohdy se nestačím divit. Ne vždy se nám podaří v tomto
období udržet původní smysl adventu. Někteří z nás se naopak stávají
adepty na zhroucení z přemíry stresu, jídla, potřeby peněz a věcí. Ale přece
jen se něco zachovalo, je to potřeba obdarovat své blízké, přátele,
potřebné. A tak přemítám, co je to dávání. Je to něco základního,
bazálního, co k člověku patří jako nádech a výdech, anebo je to naučená
dovednost? Myslím, že obojí. Protože když dávám dar a nemám komu,
ztrácí tento můj akt smysl. Kdo je tedy ten, kdo dává? Není to ten, kdo
přijímá? Ať je to tak či tak, je to pouze moje úvaha, která smysl a krásu
Vánoc nijak neovlivní. Akt dávání bude vždy
tajemstvím, na které si musím sama hledat odpovědi.
Ráda bych v tento čas děkovala za dary, kterých se
nám po celý rok dostalo. Díky nim jsme mohli vidět
zase o trochu více šťastných příjemců, našich milých
dětí. Z celého srdce Vám přeji krásné prožití Vánoc
a také abyste do nového roku 2012 vstoupili
s radostí, bez bázně, se sny a schopností objevovat
radost z dávání a přijímání.
Šárka Francírková

Co je u nás nového
Máme novu patronku PhDr. Karolínu Friedlovou
S PhDr. Karolínou Friedlovou a vědeckým
pedagogicko-ošetřovatelským konceptem
Bazální stimulace® jsme se setkali již před
pár lety. Náš tým se tehdy nechal
profesionálně proškolit, neboť komunikace
dotekem je jedním z hlavních pilířů naší
práce. Od té doby aplikujeme principy konceptu při naší práci s dětmi
jak v ústavních zařízeních, tak v rodinách. To dalo našim vizím "záštitu"
a umožnilo lépe vstupovat do zdravotnických zařízení. Neuměli jsme si
představit pro roli patrona sdružení nikoho vhodnějšího, než osobnost,
s jejímiž hodnotami a činnostmi jsme přirozeně v souladu.
Popsat všechny aktivity naší patronky by zabralo mnoho stran, proto se pokusíme
pouze o její stručné představení…
PhDr. Karolína Friedlová je první certifikovanou lektorkou konceptu
Bazální stimulace® v České republice. Sedm let zastávala funkci
prezidentky Mezinárodní asociace Bazální stimulace® Již dvanáctým
rokem zavádí a prosazuje koncept Bazální stimulace® v České republice
i ve Slovenské republice v oblasti zdravotní péče. V roce 2005 založila
akreditovanou vzdělávací instituci INSTITUT Bazální stimulace®,
vyškolila tým lektorů, kteří lektorují základní certifikované kurzy Bazální
stimulace®. Je odborným garantem akreditovaných vzdělávacích

programů Bazální stimulace® Úzce spolupracuje s autory konceptu
Bazální stimulace® Prof. dr. Andreasem Fröhlichem a Prof. Dr. Christel
Bienstein. Organizuje pravidelně Národní kongresy Bazální stimulace® .
V současné době vyučuje na Filozoficko pedagogické fakultě Slezské
univerzity v Opavě a kromě našeho sdružení je ještě patronkou Dětského
domova pro děti do 3 let v Ostravě.

O Bazální stimulaci® a jejím využití při práci s dětmi se dočtete
podrobněji v některém z dalších vydání tohoto časopisu.
ŠAFRÁN dětem jako příklad dobré praxe
Je pro nás velkou ctí, že naše organizace byla v projektu Čí je dítě
(www.cijedite.cz) představena jako příklad dobré praxe. Jsou to chvíle, které
nás povzbuzují na naší cestě.

Vánoce v dětském domově ve Strančicích
Jak se slaví Vánoce v DD Strančice, nám prozradila Zuzana
Fuksová, vrchní sestra a Dagmar Dejčmarová, hospodářka.
V předvečer Štědrého dne zdobí noční služba zdravotních sestřiček
stromeček, který je tradičně na dětské herně. Pod něj pak nachystá dárky.
Zvědavé děti pak z pochopitelných důvodů do herny až do slavnostní
večeře nesmí. Cukroví dětem přináší po celý advent většinou sestry a také
hodné maminky z okolí. Děti si, v rámci svých možností, pečou cukroví a
poté pomáhají s promazáváním. Bývá pak všude spousta marmelády a
nutely - na tvářích, stolech a oblečení. Večeře se podává okolo půl páté,
když už je venku tma. Slavnostní štědrovečerní atmosféry jsou přítomny
všechny děti, včetně těch trvale ležících. K večeři se podává bramborový
salát a smažené rybí filé. Personál zpívá koledy. Některé z dětí se přidávají,
jiné si naschvál zacpávají uši . Dárky většinou vybírá a pořizuje personál
tak, aby splnil individuální přání nebo potřebu každého dítěte. Některé
dárky dostávají děti sponzorsky přes „Strom splněných přání“ nebo je
přijímají od jiných dárců. Personál se snaží, aby každé dítě dostalo svůj
vysněný dárek. Současně koriguje jejich množství, aby jich nebylo příliš
a nesmyslné množství tak nerozptylovalo jejich dětskou dušičku. Vánoce
tak mají klidnou, přátelskou a ničím nerušenou domáckou atmosféru.
¨

Napište nám…
 Máte nějaký svůj specifický rodinný vánoční rituál?
 Jaké byly Vaše nejkrásnější Vánoce?
 Jaký dárek pro Vaši rodinu byste si přáli?
 Co byste byli ochotni udělat pro splnění Vašeho přání?

©Lenka Kurovská

Stránky ke hraní
Vymalujte vánoční andílky 

Najděte 5 rozdílů…
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Stránka pro chvilku pohody a k zamyšlení…
 Kdybyste chytli zlatou rybku, co byste si přáli?

 Co jste si přáli v dětství a co teď?

 Víte, co si přejí Vaši nejbližší?

Pohled odjinud
Naším vánočním hostem je Lucie
Brodníčková, členka Kruhu mladých –
neformální skupiny mladých lidí z náhradní
rodinné péče. Posláním Kruhu mladých je být
viděni a slyšeni a pomáhat mladým lidem
z NRP, aby věděli, že nejsou sami a mají se
na koho obrátit.
Kdybys chytla zlatou rybku, co by sis přála?
Přála bych si, aby i ostatní děti z dětských domovů či kojeneckých ústavů
měly své rodiče a byly šťastné tak, jako jsem já nebo jiné děti, kteří rodinu
mají.
Co si přejete v rodině všichni společně?
Přejeme si, abychom byli šťastní a měli se všichni rádi. A také, abychom
zvládli všechny překážky či lidi, kteří nás nechápou. Lidi, kteří nechápou,
že jsme děti, jež si něčím prošly a že nejsme jen fracci.
Co byste mohli společně udělat ke splnění tohoto přání?
Asi tolik neřešit ty lidi. Stejně to nepochopí, i kdybychom se rozpůlili 
a snažili se jim to vysvětlovat.

Které Vánoce byly pro Tebe nejhezčí a proč?
Svoje nejhezčí Vánoce jsem poprvé zažila ve svých jedenácti letech a to
u své pěstounky. Proč? Protože dárky a atmosféra byly naplněné láskou
a já se konečně cítila jako doma.
Co sis přála v dětství a co teď?
V dětství, když jsem ještě žila u svého táty, jsem si přála, aby neexistovaly
žádné hospody, aby můj táta nemohl pít. Přála jsem si rodinu, jako mají
všechny děti. A teď si přeji udělat maturitu a žít lepší život než můj otec.
Chtěla bych být užitečná pro děti z NRP a pomáhat jim.
Víš, co si přejí Tvoji nejbližší?
Moje maminka si přeje vychovat nás a dodat nám pocit bezpečí, aby z nás
byli dobří a spokojení lidé. A moje sestry si přejí spoustu dárků . Ještě
jsou malé a vidí Ježíška a dárky a těší se na to, že budeme jako rodina
pohromadě.
Děkujeme za rozhovor!

Jak nám můžete pomoci?
Tím, co je k nezaplacení:
Sdílením Vašich zkušeností, radou či nápadem.
Pište nám na info@safrandetem.cz (do předmětu napište „listy“)
Tím, co je k zaplacení:
Koupí obrazu

Koupí záložky

podpoříte projekt „Svět očima
druhého“ částkou 15 000 Kč
(koupí originálu - kvaš, 27x36.
cm) nebo 1 500 Kč (koupí
reprodukce, 27x36 cm).

podpoříte tvorbu „Kufříků
bezpečí“ pro děti z ústavních
zařízení částkou 90 Kč.

Poděkování
Moc děkujeme dárcům, kteří nás v těchto měsících podpořili!
Jsou to:

 Siemens (240 200 Kč)
 Česká pojišťovna (180 000 Kč)
 Ungelt Partners (100 000 Kč)
 Erika Piesch (100 000 Kč)
 Institut bazální stimulace (70 000 Kč)

Listy a lísky ze Šafránu vycházejí v rámci projektu
Svět očima druhého, který byl podpořen MPSV.
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Napište nám na:
info@safrandetem.cz (do předmětu napište „listy“)

Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem
Klimentská 1, 110 00 Praha 1
e-mail: info@safrandetem.cz
www.safrandetem.cz
Číslo účtu: 4200196421/6800

