Listy a lístky
ze Šafránu

Podzim a zima 2012

Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem,
zdravím Vás v našem adventním dvojčísle. Toto vydání je díky novým
Šafránkovým přátelům, komiksovým hrdinům, zabarveno královsky.
Provázet Vás budou malý král a jeho duhový poník. Přečtete si, co se
v naší organizaci za ta dvě roční období událo, co nás inspirovalo i kam
jste zváni do budoucna. Najdete tu úvahy o královské moci, pojednání
o náročné královské disciplíně, originálních královských trůnech
a královském pasování. Opět jsou tu hry, poděkování, otázky k zamyšlení.
Neváhejte, obzvláště dětští čtenáři, a účastněte se naší nové soutěže
o tajnou královu truhličku! Můžete si také objednat vánoční dárečky z naší
dílny – Šafránkův omalovánkový kalendář anebo tašku, která umožňuje „nosit
radost každý den“.
Přeji Vám krásné prožití adventních dnů a poklidné svátky plné radosti
rodinné sounáležitosti.
Lenka Kurovská

Království za koně
Známý výkřik krále Richarda III. „Království za koně“ z díla
W. Shakespeara je spojován s legendou o králi, který neznal jeho hodnotu.
A ve snaze zachránit si vlastní život v útěku, nabízel komukoliv královskou
korunu…
V minulosti bylo mnoho panovníků či panovnic s různými kvalitami
a přístupy k moci. Nosili stejné symboly - „královskou korunu, jablko,
žezlo a plášť“. Tyto symboly projevovaly s každým člověkem jiný druh
síly. Nejen v pohádkách a legendách se mluví o dobrých panovnících, kteří
znali „královské ctnosti“. Během jejich vlády se všem žilo dobře. Byla ale
i spousta těch, kteří způsobili mnoho utrpení a zla. Království není jen
otázkou minulosti. I v dnešní době existuje například v Bhútánu, kde je
lidské štěstí nadřazeno hospodářskému růstu, a kde si přírodních zdrojů
váží více, než hmotných zásob.
I nás čeká volba našich panovníků. Dobře se rozhlížejme a nechme se
třeba i inspirovat dětmi. Ptejme se jich, kdo se jim líbí, koho by chtěly, aby
vládnul naší krásné zemi. Také nezapomeňme, že jsme sami „Králem, či
Královnou“ vlastního života, že jsme tvůrci, nikoliv obětmi.
Hezké počtení „Královských listů a lístků ze Šafránu“!
Šárka Francírková

Co je u nás nového
Netradiční královské trůny: židličky a jejich bazar
Každý správný panovník má svůj trůn, který
symbolizuje jeho moc a službu vlasti.
Spousta takových krásných, neotřelých
a originálních trůnů byla vydražena na
čtvrtém ročníku Ţidličkového bazaru Janičky,
Jana a Jeníčka Šulcových. Díky nim se
vybrala královská odměna 22 000,- Kč,
která pomůže mnoha dětem.
Královské plavidlo ŠAFRÁNU
Královské loďstvo zástupců ŠAFRÁNU vyrazilo jako každý rok odvážně
královským šafránovým plavidlem na Baťův kanál v rámci akce Neckiáda.
Poděkovali jsme a požádali vodní královnu a krále o požehnání na další
rok činnosti.
Obě akce se konaly 25. srpna 2012
již tradičně ve Vnorovech. Bližší
informace naleznete na
www.batuvkanal.cz.

Královská disciplína:
Extrémní horský maraton Beskydská sedmička
Královská osoba je též charakterizovaná
jako osoba mocná a schopná zdolávat
překážky. V našem královském čísle
bychom rádi upozornili na netradiční akci,
která tuto schopnost prověřila. Je to
Beskydská sedmička, extrémní horský
maraton přes sedm beskydských vrcholů,
které celkem měřily přes osm tisíc metrů.
V rámci maratonu proběhla i charitativní
akce Kaţdý metr pomáhá, pořádaná panem
Liborem Uhrem – pokořitelem K2. Její
výtěžek byl určen dětem z Dětského centra
Strančice. Všichni účastníci nás velmi
inspirovali svým odhodláním, odvahou
a silou jít přes překážky dál až cíli.
Královská rada? Někdy je lepší
popoběhnout za svým cílem a nebát se
překonat i těžkou překážku. Neboť každé
ustrnutí na místě znamená pro člověka
jediné – oddalování. Jednou tu překážku
budeme muset stejně zdolat. Ona před
námi neuteče!

Inspirace z mezinárodního workshopu
Ve středu 5. září se v Senátu PČR konal mezinárodní workshop na téma
„Role pěstouna v systému péče o ohrožené děti“, který pořádala Asociace
náhradních rodin ČR a organizace LUMOS. Na semináři vystoupil
například anglický sociální pracovník Paul Adams, který během svého
vystoupení představil model pěstounské péče v Anglii.
Pro anglickou pěstounskou péči je typická spolupráce mnohočlenného
týmu kolem dítěte umístěného v pěstounské péči. Tento model v mnohém
koresponduje s vizí a posláním mobilních týmů o. s. ŠAFRÁN dětem.
Do anglického týmu jsou zařazeni pěstouni, biologičtí rodiče, sociální
pracovník dítěte, učitel(ka), nezávislý revizní pracovník(ce), který dohlíží
na dodržování stanoveného plánu dítěte. Kromě sociálního pracovníka
dítěte spolupracuje s rodinou ještě sociální pracovník rodiny (více na
www.cijedite.cz).
V závěrečném bloku prezentací českých
neziskových organizací vystoupila Šárka
Francírková, která představila činnost našeho
sdružení.

Školení bazální stimulace
Ve dnech 6. - 7. října 2012 se ve Strančicích konal akreditovaný vzdělávací
program Základní kurs Bazální stimulace, pořádaný INSTITUTem Bazální
stimulace®. Nechme si ho popsat jeho účastnicí, naší terénní asistentkou
Libuší Bumbálkovou:
V říjnu se mi naskytla zajímavá příleţitost – zúčastnit se kurzu Bazální stimulace.
O „bazálce“ uţ jsem toho slyšela hodně a byla jsem velmi zvědavá…. Kurz měl trvat
dva dny. Byl určen pro pracovnice z DC Strančice a Plzeň. Nicméně zbyla i tři místa
pro Šafrán. Tak jsem neváhala a společně s Lucií a Lenkou z Plzně jsme se přihlásily.
Konečně přišlo sobotní ráno, čas vyrazit na kurz. Ve Strančicích čekala velká místnost
plná neznámých ţen sedících v kruhu a stejně jako já, očekávajících, co se bude dít, co
se na nás chystá.
Uţ od začátku to bylo vtipné. „Představte všem krátce svou sousedku.“ Alenu jsem
sice uţ potkala ve Strančicích v DC, ale kromě jejího jména jsem o ní zhola nic
nevěděla. To spravil rychlý výslech. Pak uţ se střídala teorie s nácvikem technik.
Diskuse nad filmy a výměna zkušeností. Musím přiznat,
ţe tenhle víkend jsem si uţila a po dlouhé době jsem se
stala objektem vzdělávání. Nikdy jsem se tak důkladně
nezamýšlela nad tím, které doteky mi jsou příjemné a které
nepříjemné. Ţe vlastně tělesný kontakt přijímám ráda, ale
ne od kaţdého a ne vţdycky a ne všude. Jak je vlastně
lidský dotek silný nástroj. Koncept bazální stimulace mě
okouzlil svou jednoduchostí a přirozeností

Celý kurz byl moc pěkný a zajímavý, obzvláště jeho praktická část. Ráda a ochotně
jsem se stala „pacientkou“ a přijímala zklidňující i povzbuzují stimulaci, masáţ
stimulující dýchání i ovesný klas v poli, od mé partnerky.
Tohle setkání s „bazálkou“ mě přimělo dívat se a hlavně vnímat lidské tělo jinak.
Uvědomit si sílu a kouzlo lidského doteku.“

Zaškolovací seminář
Ve dnech 12. a 13. října proběhl
Základní kurz služby Doprovázení dítěte
pro přímé pracovníky terénních týmů
o. s. ŠAFRÁN dětem. Cílem tohoto
„zaškolovacího semináře“, který se koná
jednou až dvakrát ročně, je připravit
a vyškolit pracovníky v sociální oblasti
pro službu doprovázení dětí v ústavních dětských zařízeních a náhradních
rodinách a příprava dětí na nové prostředí. Účastníci se seznámili
s koncepcí pomoci a posláním našeho sdružení, naučili se různým formám
nonverbální komunikace se zaměřením na somatickou komunikaci
a procvičili si ji v modelových situacích. Vyzkoušeli si také simulovaný
výjezd terénního týmu, včetně zdokumentování práce s dítětem.

Setkání týmů a vánoční besídka
Dne 1. prosince 2012 proběhlo Druhé setkání mobilních týmů o. s.
ŚAFRÁN dětem. Cílem bylo společně se potkat, sdílet zážitky z naší práce,
ohlédnout se zpět za rokem 2012, dozvědět se a prožít něco nového
a společně se naladit na vánoční atmosféru přicházejícího Adventu.

Královské pasování nových čestných členů
Tento rok se Šafránek rozhodl požádat Krále dobrých skutků o pasování
nových čestných členů sdružení. Tito lidé prokázali velkou odvahu,
chrabrost a věnovali nezištné úsilí pomoci traumatizovaným dětem.
Jana Šulcová
Královna a tvůrkyně netradičních trůnů pro Ţidličkový bazar
a strážkyně čistoty vod a vztahů. Díky její kreativitě, úsilí a
lásce bylo předáno naší organizaci za poslední 4 roky více
než 60 000,- Kč pro pomoc dětem.
Jan Šulc
Král moravských vodních toků, udržovatel rovnováhy mezi
živly a lidmi. Díky jeho úsilí při pořádání Ţidličkového bazaru
a díky jeho pevnosti, laskavosti a smyslu pro humor bylo
organizaci předáno mnoho peněz pro pomoc
traumatizovaným dětem.
Libor Uher
Král horských výšin a velehor, pokořitel nejobtížněji
zdolatelné osmitisícovky světa K2. Díky jeho nezměrnému
úsilí inspirovat ty, kteří nebyli obdarováni zdravím, rodinou
a zázemím, a díky jeho aktivnímu přístupu k pomoci v rámci
akce „Každý metr pomáhá“, bylo pomoženo dětem z DC Strančice.

Nová soutěž!
Pošlete nám namalovaný předmět, o kterém si myslíte, že by král mohl mít
mezi svými korunovačními klenoty. Ještě něco jiného než je koruna, žezlo,
jablko, plášť. Popište také, co to je a jak se to používá.
Na vaše obrázky a psaní se moc těšíme!

Výhra:
Tajná králova skrýš – dřevěná krabička

Obrázky na krabičce

Vyhodnocení soutěže z minula
Všem účastnicím moc děkujeme! Pohádky byly krásné a velmi nápadité.
Museli jsme losovat v čarovném klobouku. Vítězkou se stala desetiletá
Veronika Birtová, které posíláme slíbený košíček na ovoce se skřítkem.

Stránka pro chvilku pohody a k zamyšlení…
Jaké kvality by měla mít osoba, která má k dispozici moc?

Kdy projevuji svou moc?

Za co stojí v životě bojovat?

Stránky ke hraní
Namaluj korunovační klenoty (korunu, žezlo, jablko, plášť)

Vybarvi králova poníka

Pozvánka
Neváhejte a přijeďte 18. ledna na Šafránový bál! Můžete nám také
v předstihu přispět dárečky do tomboly.

Naše logo očima dítěte
„Děti se dotýkají spíše srdcem neţ rukama“, sdělila nám dcera naší patronky
a logo něžně poupravila.

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 nebo kalendáře 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.

Texty: Lenka Kurovská, Šárka Francírková
Grafická úprava, obrazový materiál: Lenka Kurovská
Fotografie: archiv ŠAFRÁN dětem
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

