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Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem,
vítejte ve světě letního a ovocného vydání Listů a lístků ze Šafránu. Čeká
Vás počtení o našich aktivitách, které nedávno proběhly, ale i o těch,
co nás v brzké době teprve čekají. Jste srdečně zváni na další ročník
Židličkového Bazaru i Beskydské sedmičky, jejichž výtěžek poputuje na naše
sdružení.
V Šafránu se také radujeme z nových tašek, vyrobených přímo pro nás.
Můžete je vidět na předposlední stránce. Pokud se Vám nějaká zalíbí,
neváhejte nás kontaktovat.
Vzhledem k tomu, že jsem navštívila Srí Lanku, přinášíme Vám pro
zajímavost rozhovor z tamní SOS dětské vesničky a také povídání
o aktivitách organizace, která se na tomto asijském ostrově zabývá
podporou pěstounské péče.
Přeji Vám příjemné počtení
a krásné, magické letní dny.
Lenka Kurovská

Šafránkova sedmiletá pouť
Došli jsme do půli roku, měsíce června, kde naším milníkem je oslava
sedmi let naší činnosti. Jako každoročně se chvíli zastavujeme na naší
narozeninové stanici a díváme se na „interní mapu Šafránové cesty“.
Vytahujeme chlebníky, abychom se posílili, rozhlížíme se po okolí
a povídáme si se souputníky. Sdílíme, kam jsme došli, co jsme okolo viděli,
koho jsme potkali, co nového jsme zkusili. Nahlížíme, které úseky cesty
byly hladké, které vedly do kopce, či kde jsme mohli z kopce popoběhnout
a jaké tempo nám vyhovuje. Díváme se pozorně dopředu, kam půjdeme
dál a jestli stále vidíme náš cíl, který nám dává sílu ke každému kroku.
K mé velké radosti si troufnu říci: „Jdeme správnou cestou.“ Někdy jdeme
dlouho do kopce a jindy zase po rovině. Často jdeme sami, ale občas, když
se pořádně rozhlédneme, vidíme tolik báječných lidí a projektů. Někde se
s nimi protínáme, jinde je zase opouštíme, abychom posílili jeden druhého.
Dívám se a vidím, že cesta nové služby „Průvodce
dítěte v jeho měnícím se prostředí“ začíná být
zřetelnější a v celkovém systému si vytváří prostor
pro své místo.
Děkuji všem, šťastnou cestu!
Šárka Francírková

Co je u nás nového
Ukončení projektu Bezpečný začátek
Dne 14. června 2012 se uskutečnilo setkání pod názvem Kulatý stůl
k ukončení projektu Bezpečný začátek – podpora „připoutání se“ dětí
do náhradních rodin. Roční projekt byl realizován OS Rozum a Cit ve
spolupráci s naším sdružením.
Bezpečný začátek byl zaměřen na děti, které přecházejí ze zařízení ústavní
výchovy do náhradních rodin. Projekt přinesl jedinečné spojení dvou již
existujících služeb: příprava dětí v ústavu na odchod do náhradní rodiny
(o. s. ŠAFRÁN dětem) a příprava rodičů před příchodem dítěte, podpora
rodiny a její stmelení a stabilizace po příchodu dítěte (o. s. Rozum a Cit).

Projekt ověřil pozitivní dopad přípravy dětí v ústavech na jejich přechod
do rodiny a následnou adaptaci v rodině. Obě organizace věříme, že tento
projekt nastiňuje cestu, kterou by se měla práce s dětmi přecházejícími
z ústavu do rodiny ubírat a celkově zapadá do současné transformace
péče o ohrožené děti v České republice.

Historicky první setkání mobilních týmů o. s. ŠAFRÁN dětem
a oslava našich sedmých narozenin
Dne 16. června proběhlo první setkání týmů terénních asistentů,
působících ve středočeském, plzeňském a pardubickém kraji. ŠAFRÁN
dětem si rovněž připomněl milníky na cestě svého působení, neboť slavil
již sedmý rok svého působení.

Přijeďte se podívat!
Ţidličkový bazar
V sobotu 25. srpna 2012 proběhne ve Vnorovech již čtvrtý ročník
Židličkového bazaru – dražby originálních malovaných židliček, který
pro nás každoročně pořádají manželé Šulcovi. Bližší informace najdete
na www.batuvkanal.cz.

Beskydská sedmička
V termínu 7. – 9. září 2012 se uskuteční závod Beskydské sedmičky,
kterého se budeme účastnit. Do naší štafety rádi přivítáme každého
dalšího nadšeného běžce! Je pro nás čest, že výtěžek ze vstupného podpoří
naše projekty. Partnerem této akce je naše patronka Karolína Friedlová
z INSTITUTU Bazální stimulace®. Více informací naleznete na
www.beskydskasedmicka.cz či na www.bazalni-stimulace.cz

Nová soutěž!
Pro děti i pro dospělé
Namalujte své oblíbené ovoce a vymyslete pohádku o skřítcích,
kteří žijí v ovocných stromech. Své obrázky, texty a poštovní
adresunám zašlete na kontakt uvedený na zadní straně.

Vítěz soutěže bude odměněn košíkem na ovoce s kresbičkou
skřítka a vychválen v dalším čísle našeho časopisu.

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla
Přišlo nám tolik krásných obrázků. Díky Bambiriádě se soutěže zúčastnilo
neuvěřitelných 114 dětí a 3 dospělí. Chceme všem moc poděkovat!

Vítězkou se stala Adélka Červenková.
Blahopřejeme a zasíláme slíbené ramínko.

„Štěstí je když mám dárek a tátu, který nás vezme na ryby.“
Adélka Červenková

Stránky ke hraní
Kudy se dostane ovocný princ k ovocné princezně?

Vymalujte ovoce

Stránka pro chvilku pohody a k zamyšlení…
Představte si, že by Vám Šafránek dal sedm různých plodů,
z každého svého stromu jeden. Přál by si, abyste si jeden snědli
a ostatní rozdali svým šesti přátelům nebo rodině. Komu
byste dali jaké ovoce a které byste si nechali?
(Viz význam těchto plodů na Šafránkově zahrádce v komiksu.)

Co se Vám pojí s číslem sedm?

Představte si, že každý ze sedmi dnů
v týdnu je magický. Jak budou takové
dny vypadat?

Pohled odjinud – tentokrát ze Srí Lanky
Dnes Vám přinášíme rozhovor s manaţerkou SOS
dětských vesniček na Srí Lance v městě Nuwara
Eliya, kterou jsme navštívili v dubnu 2012.
Mnohokrát děkujeme za Váš čas, ačkoli víme, že
připravujete oslavu na počest založení SOS dětských
vesniček na Srí Lance. Jak dlouho funguje Vaše
zařízení?
Naše SOS dětská vesnička byla založena na Srí Lance jako druhá, a to
v roce 1985. V současné době je na Srí Lance 5 takovýchto zařízení.
Můžete nám prosím popsat, jak to zde u Vás funguje?
Máme zde celkem 140 dětí. V každém domě je 10 dětí, o které se starají
pěstounky. Matky pěstounky by neměly být vdané, ale pokud jsou, nesmí
mít žádné závazky – žádné děti, žádnou rodinu. Pěstounky mají
devítiměsíční přípravu, ve které se učí vařit, uklízet a vytírat. Proces
přijímání pěstounek probíhá dle regulí SOS dětských vesniček.
Jakým způsobem se do rodin dostávají děti?
Přednost mají děti, které nemají ani jednoho rodiče. Ale jsou zde i děti,
které mají třeba pouze otce, ale žádnou matku. U dětí, které mají rodiče,
musíme mít souhlas jejich rodičů stvrzený před advokátem.

Pro přijetí dítěte bez rodičů je potřeba mít souhlas vládních institucí
Oddělení péče o děti a Probačního oddělení, protože děti bez rodičů jsou
považované za „státní“. Jsou zde děti bez fyzického postižení, protože pro
děti s postižením zda není speciální zařízení. Jakmile pěstounka přijme
dítě, musí dítě podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. Rodiče by nám
měli předat lékařské záznamy dítěte, rodný list a školní záznamy. Pokud
nic takového nemají, zkusí dokumenty dohledat nebo je necháme vytvořit.
Jakým způsobem funguje financování Vašeho sdružení a rodin?
Rodiny podporujeme tak, že jim dáváme školní materiály, jídla apod.
Děvčatům po jejich 18. narozeninách pomáháme sjednat manželství.
Pěstounky od nás nedostávají žádné peníze. Mají ale např. zdarma
konzultace a semináře.
Podporuje Vás vláda?
Ne, od státu nedostáváme žádné peníze. Máme jen sponzory, většinou ze
zahraničí, takže nás potěší jakákoli částka.
Děkujeme za rozhovor!

Na Srí Lance jsme se setkali také s prezidentem
Nadace Pěstounů Seva Sarana, D. G. Nalinem,
a povídali si s ním o fungování této organizace.
Motto: „Kéž vás všechny provedeme z temnoty do světla.“
Nadace má za cíl pomáhat chudým (a) pěstounským rodinám. V současné
době podporuje 50 rodin, kterým aktivně pomáhá. Rodiny mají častokrát
dítě s těžkým handicapem nebo v rodině zemřel otec (-živitel) rodiny. Pro
zajímavost se podívejte, jakými způsoby nadace podporuje rodiny:
● přispívá jim v přepočtu 75 – 125 Kč na měsíc ● podporuje osoby
s postižením – např. pomáhá stloukat ze dřeva vozíky pro handicapované
a opravovat staré vozíky ● očišťuje a rozděluje mezi rodiny již
nepoužívané hračky zaslané z Belgie (odkud pochází zakladatel) ● dětem
hradí učebnice a chudé děti, které se dostanou na ulici do gangu, se snaží
přivádět ke vzdělání ● podporuje alkoholovou a cigaretovou prohibici
(chudí pijí více alkohol a nestarají se o děti) ● zajištuje duchovní podporu
● podporuje rodiny s dvojčaty ● okolo nadace funguje tzv. pohřební
komunita, které pomáhá chudým rodinám vystrojit patřičný pohřeb pro
příbuzné.
Máte-li zájem o více informací o této organizaci nebo chcete-li přispět
na její chod, kontaktujte nás. Můžete také navštívit její webové stránky
www.sevasarana.lk.

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 tašky v hodnotě 108 Kč. (Objednávky na karolina@safrandetem.cz)

Listy a lísky ze Šafránu vycházejí v rámci projektu
Bezpečná stopa na cestě domů®,
který byl podpořen MPSV.
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