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Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, 

mám velkou radost, že i v letošním roce mohou díky podpoře všech 

našich milých dárců vycházet Listy a lístky ze Šafránu. V jarním vydání jsme 

se proto rozhodli dát v rozhovoru prostor jednomu z nich. Seznámíte se 

také s letošní činností ŠAFRÁNU dětem, představíme Vám našeho 

nového odborného ředitele a budeme si hrát i rozjímat. Novým laskavým 

hrdinou a Šafránkovým kamarádem se stal kominíček. Budete-li tomu 

věřit, tak když si jednoho svého nakreslíte a sáhnete si na něj, přinese Vám 

i dětem ve Vašem okolí zcela jistě štěstí.  

Velmi nás potěší, když nám napíšete. Tentokrát můžete vyhrát šafránové 

ramínko. A nezapomeňte, že je možné se kdykoli na cokoli zeptat, a to 

nejenom nás, ale třeba i Šafránka a kominíčka. My jim Vaše otázky už 

nějak přetlumočíme a jejich odpovědi Vám pošleme.  

Přeji Vám všem krásné jaro a příjemné prožití velikonočních svátků.  

Lenka Kurovská 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Šafránová zahrada 

Je doba přechodu mezi vládou zimního a jarního období. Prožívám 

střídavě euforii z odkládání teplých svršků s pocitem, že je již „nikdy“ 

nebudu potřebovat a pokles nálady, když je záhy opět s pokorou  

a povděkem vytahuji zpět ze skříně, protože se znovu objevil sníh a chlad.  

S teplým čajem pak vzpomínám na první jarní zážitek na zahrádce, který 

mě moc potěšil. Při odklízení následků zimy jsem objevila na záhonku 

malé kvítky šafránu, které vylézaly skoro až nedočkavě za sluncem.  

Odklízela jsem staré, těšila se z nového a uvědomila jsem si, že ke svému 

vnímání „štěstí“ potřebuji pravidelně praktikovat právě toto. Radovat se  

ze změn je osvobozující, protože je nelze zastavit. 

V posledním období začala intenzivněji snaha  

o změnu v dosavadní péči o ohrožené děti. Přeji 

nám, ať nezapomeneme kypřit vše dobré  

z minulosti jako zdravou půdu pro nové květiny 

a ať to nové, co odvážně a sebevědomě klíčí 

směrem ke slunci, nepošlapeme. K tomu nám 

všem přeji dostatek slunce a radosti z deště,  

které k sobě neodmyslitelně patří. Ať se povede 

pomoci co nejvíce ohroženým dětem, o které tu 

ve skutečnosti jde.  

Hezké jarní dny! 

Šárka Francírková 

 



 

 

 

Co je u nás nového 
 

ŠAFRÁN dětem za poslední léta rozšířil své služby  

do dalších krajů. Zájem o jeho službu roste, tým 

spolupracovníků se rozšiřuje. Dovolte nám představit 

našeho milého kolegu a velkou posilu našeho týmu, 

odborného ředitele a supervizora Mgr. Jiřího 

Holého. 

Jirko, jak se dnes máš? 

No, jak se člověk může mít takhle brzy po ránu. Sluníčko ještě nesvítí, 

ptáčkové zpívají, ale je jim ještě zima a já už sedím v práci. 

Kdy ses poprvé dostal do kontaktu s náhradní rodinnou péčí? 

Tak to už je asi hodně dlouho. Před mnoha a mnoha lety jsem se svojí 

ženou pomáhal v kojeňákách několika dětem tím, že jsme si je brali domů 

na víkend. To byla ta doba, kdy jsem se začal zajímat, jak žijí děti, které 

jsou z nějakých důvodů v pečování státu. Začal jsem se v tomto světě 

rozkoukávat, potkávat se nejen se světem v kojeňákách, ale i se světem  

v náhradních rodinách. A jak to v životě chodí, tak jsme se jako rodina 

potkali s milým a hezkým osmiměsíčním chlapečkem a od té doby je náš.  

V tu dobu jsem na vlastní kůži zažil, že pojem náhradní rodina je pojem 

sociálního systému státu a když dítě přijde do rodiny, že rodina není 

náhradní, ale prostě rodina. 

 



 

 

 

 

Kdo Tě v této oblasti nejvíce ovlivnil? 

To je docela lehká otázka. Asi všichni, kdo se někdy přímo, ale i nepřímo 

potkali s panem profesorem Matějčkem, tak nikdy nezapomenou. Chvíle  

s tímto mimořádným člověkem se mně vybavují velmi často v okamžicích, 

kdy je potřeba zapomenout na různé změny v systémech a vrátit se citlivě 

k dítěti a jeho rodině. A stejně je to ve chvílích, kdy se vracím k jeho 

knihám a slyším jeho milý hlas a překrásnou češtinu, kterou ke svému 

projevu používal. 

Máš nějakou zkušenost s dětmi v ústavní péči?  

Po roce 1990 jsem měl to štěstí, že jsem pracoval v soukromé speciální 

škole pro děti s postižením. Bylo to krásné a tvůrčí období, kdy vznikala 

jiná zařízení než ústavy sociální péče a klienti těchto ústavů přicházeli do 

nových zařízení. Plni této změny povídali, jak se kde v kterém zařízení 

měli a jaká byla péče. Dalo by se říci, že jsem od té doby neslyšel více 

informací o různých zařízeních :o). Také to bylo období, kdy jsme s kolegy 

různá zařízení navštěvovali a sdělovali si své staré, ale i nové zkušenosti  

a především jsme nově budovali „nový svět“ pro lidi s postižením. Později 

jsem se pak potkal s ústavní péčí v roli supervizora, kdy jsem měl možnost 

poznat život v ústavu z pohledu pracovníka ústavu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Působíš již řadu let v neziskovém sektoru, jak vnímáš jeho pozici  

v současné společnosti? 

Děkuji za tuto otázku. Sama o sobě vlastně vyjadřuje odpověď. Neziskový 

sektor si opravdu většinou vybojovává pozici a jeho soupeř je hodně často 

stát, i když by to měl být spolupracovník. Je škoda, že i po tolika letech, 

kdy se neziskový sektor po roce 1989 narodil, je jediný přerozdělovatel 

financí stát. Je škoda, že daňový systém umožňuje dárcovství sponzorům 

jen z daňového základu a tím ztěžuje možnosti darování podnikatelům. 

Jinak jsem v tomto směru velký optimista. Stačí se jen rozhlédnout, kolik 

občanských sdružení nabízí různých služeb a možností setkávání lidiček se 

stejným zájmem. 

Děkujeme. A ještě poslední otázka: Jak se Ti spolupracuje s tolika ženami? 

Nemám slov. Jak říká můj kamarád – je to báječný. Haha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Je pro nás velkou radostí, že jsme v letošním roce získali podporu MPSV 

ČR pro službu „průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“ pro tři 

kraje: středočeský, plzeňský a pardubický. 

Celkovým cílem této služby je prevence neúspěšné náhradní rodinné péče 

a znovunavracení dětí do ústavů. Projekt Bezpečná stopa na cestě domů® 

je zaměřen na doprovázení dítěte v ústavní péči a jeho přípravu do 

náhradní rodinné péče, podporu socializace a identity dítěte v novém 

sociálním rodinném systému a na posílení kompetencí rodičů v náhradní 

rodinné péči 

Co je letos jinak? 

V loňském roce jsme pracovali v rámci dvou krajů (plzeňský, středočeský) 

a rozdělili službu do tří projektů. Vzhledem k současné vládní strategii 

zrušení kojeneckých ústavů a podpory doprovodných služeb pro náhradní 

rodiny, jsme konfrontováni s větším zájmem o tuto službu. Z tohoto 

důvodu jsme ji rozšířili komplexně do dalšího kraje a předešlé tři projekty 

sloučili do jednoho s názvem Bezpečná stopa na cestě domů®, který 

probíhá ve třech krajích. Každý kraj a kojenecký ústav či dětský domov má 

svá specifika jak ve fungování, tak v klientele umístěných dětí. V tomto 

roce se budeme více soustředit na multiinstitucionální spolupráci, neboť 

její nefunkční uspořádání vede často k vážnému poškození ochrany dětí a 

jeho práv. Součástí naší letošní práce bude také vytváření „záchranné sítě“ 

kolem dítěte a iniciování spolupráci mezi jejími jednotlivými prvky  

(z oblasti náhradní rodinné péče, ústavní péče, neziskových organizací, 

krajských úřadů atd.).  

 



 

 

 

 

Letos budeme pracovat zhruba se sto dětmi. 

Jakým způsobem tato služba může pomoci náhradním rodičům? 

Smyslem této služby je rovněž významným způsobem pomoci náhradním 

rodičům posilovat a zvyšovat rodičovské kompetence, navázat kvalitní 

citovou vazbu a nalézt specifika dítěte, která vedou k lepšímu porozumění, 

kontaktu a komunikaci rodiče s ním.  

Rodinná asistence může pomoci vyrovnat se s novou situací přijetí dítěte 

do rodiny. Pracovníci našeho sdružení během ní mohou předat informace 

o dítěti z terénní části programu z období jeho pobytu v ústavním zařízení 

a pomoci v socializaci dítěte v období tzv. šestinedělí a adaptační fázi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Napište nám 
a vyhrajte ramínko s rozkvetlými šafrány! 

Máme pro Vás novou soutěž. Pokud nám zašlete své obrázky a odpovědi 

na níže položené otázky, budete zařazeni do slosování o ramínko 

s šafránovými kvítky. Vaše odpovědi i obrázky budou zveřejněny na 

našich webových stránkách (nebudete-li si přát jinak). 

 

 

 

 

Pro děti 

Namalujte kominíčka a prozraďte nám, co pro vás znamená štěstí. 

 
Pro dospělé 

Zeptejte se alespoň tří dětí, co pro ně znamená štestí a jejich opovědi nám 

napište.  
 

 

 



 

 

 

 

Komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stránky ke hraní 

Najděte pět rozdílů ve velikonočním košíčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybarvěte košík tulipánů. 

 

 

 

 



 

 

 

Stránka pro chvilku pohody a k zamyšlení… 

 

 Co by se ve Vašem životě změnilo, kdybyste byli pořád šťastní? 

 

 

 Jaké tři věci můžete udělat pro štěstí dětí ve svém okolí?  

 

 

 Jaké tři věci můžete udělat sobě pro radost? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohled odjinud  

V našich rozhovorech jsme ještě nedali prostor 

žádnému z našich dárců, jejichž podpory si velmi 

vážíme. Proto je dnešním hostem milá paní, která 

nám pravidelně přispívá již od doby našeho vzniku 

v roce 2005. Rozhovor po nás udělala ráda, chce  

však zůstat v utajení a podporovat nás nadále  

tichou, skromnou cestou. 

Jak si myslíte, že se dá dětem bez rodin přinést štěstí? 

Jedině láskou. Snad to není triviální odpověď, ale tak si to opravdu 

myslím. Aby měly štěstí, je potřeba, aby potkaly lidi, kteří to s nimi myslí 

dobře a mají je rádi. Tyto děti se musí cítit opuštěné, jiné. Pocit přijetí je 

zařadí mezi ostatní, „běžné“ děti. Měla jsem spolužáka, kterému zemřela 

v jedenácti letech maminka. Stal se z něj pak grázl a já jsem dodnes 

přesvědčená, že k tomu značně přispěla třídní učitelka, která ho 

nepochopila, ale naopak mu nadávala a dávala poznámky. A takových 

podobných případů znám více.  

Co myslíte, že člověk může konkrétně udělat, aby dokázal dětem 

v ústavních zařízeních přinést trochu štěstí? 

Musí mít o ně srdečný zájem. Povzbuzovat jejich sebevědomí, vyvolat 

v nich pocit, že někomu na nich záleží. A hlavně se nesnažit se měnit jejich 

osobnost.  

 



 

 

 

 

Když jsem chodila do školky, pracovaly tam dvě vychovatelky, které 

ve mně vyvolávaly neustálý pocit provinění. Pak došlo k výměně a přišla 

žena, která nás děti od srdce milovala a já jsem úplně rozkvetla. Takovou 

„paměťovou stopu“ bych přála všem dětem, obzvláště těm, které se necítí 

úplně přijímané.  

Komu všemu Vaše finanční podpora přinesla kousek štěstí? 

To nevím, ale věřím, že se dostala na správné místo. 

Proč jste si vybrala právě ŠAFRÁN dětem? 

Je mnoho organizací a já je neznám. O vás jsem se dozvěděla od známé, 

už když jste vznikali a velmi mě zaujal váš pilotní projekt „Dotek jako lék“. 

Tenkrát jsem se rozhodla přispět poprvé, protože se mi jeho ústřední 

myšlenka velmi líbila. V mé rodině převládal názor, že dotýkání a projevy 

lásky od rodičů nejsou žádoucí. Mám pocit, že mi to do dneška chybí. A to 

jsem z úplné rodiny.  

Od té doby vás pozoruji zpovzdálí a moc vám fandím. 

Představte si, že by Vám kominíček přinesl štěstí, co by to pro Vás 

znamenalo? 

Nikdy jsem neuvažovala o dlouhodobém pocitu štěstí, ale kdybych si sáhla 

na kominíčka, přála bych si zdraví pro své blízké i pro mě samotnou. 

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  
 

podpoříte naši činnost částkou 

15 000 Kč (koupí originálu - 

kvaš, 27x36. cm) nebo 1 500 

Kč (koupí reprodukce, 27x36 

cm). 

        

Koupí záložky  
 

podpoříte tvorbu „Kufříků 

bezpečí“ pro děti z ústavních 

zařízení částkou 90 Kč. 
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Listy a lísky ze Šafránu vycházejí v rámci projektu  

Bezpečná stopa na cestě domů®,  

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            
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