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Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem,
konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové
jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou snahu vytvářet
obydlí plná lásky, pohody a bezpečí. Rodina a domov jsou stále pro
mnoho dětí něčím, co není samozřejmostí, a proto se náš Šafránek bude
vždy snažit jim na jejich cestě pomáhat, dokud se jako poslové jara
„nezahnízdí“ ve svých nově utvořených domovech a nepocítí své primární
právo na život v lásce, klidu a bezpečí.
Jarní dny plné slunce a rostoucí energie z přírody budou jistě na této cestě
podporou nám všem. Proto si je společně s námi užijte, třeba i s novým
vydáním Listů a lístků ze Šafránu.
„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“
André Maurois

Co je u nás nového
Šafránový bál
Dne 18. ledna 2013 v Klubu v Horní Bříze se uskutečnil Šafránový bál.

Setkání Pod mraky
Dne 21. března získala naše organizace ocenění příkladu dobré praxe na
"Setkání pod mraky". Toto slavnostní setkání uspořádala redakční rada
webových stránek Čí je dítě? a Centrum Sámovka – Vhled, o.s. ve 27.
patře pražského City Tower. Večer byl vyvrcholením prvního ročníku
vyhledávání a prezentace příkladů dobré praxe v práci s ohroženými dětmi
a jejich rodinami. Během uplynulého roku bylo představeno celkem deset
subjektů, z toho tři školská zařízení, jeden úřad veřejné správy a šest
neziskových organizací z celé České republiky.

Během večera, který zpříjemnilo vystoupení Dana Bárty a Ondry Havlíka,
byly prezentované subjekty za své aktivity oceněny Certifikátem dobré
praxe a finanční odměnou. Tu mohou dle svého uvážení využít na
mimořádné odměny pro členy svých týmů, na další vzdělávání nebo také
pro podporu některého ze svých projektů. „Díky vašemu finančnímu daru
si založíme fond vzdělání a radosti. Prostředky v něm vynaložíme na účast
na kongresech nebo seminářích, po kterých toužíme, a posouvají nás dál,
ale nemáme na ně prostředky," řekla při přebírání ocenění Šárka
Francírková.

IV. mezinárodní setkání pracovníků NRP
Dne 25. dubna měla Šárka Francírková příspěvek na téma „Průvodce
dítěte v jeho měnícím se prostředí“ na IV. mezinárodním setkání
pracovníků zabývajících se problematikou náhradní rodinné péče.

Pořad „Kde peníze pomáhají“
Dne 25. března 2013 na ČT 2 v pořadu "Kde peníze pomáhají" představil
ŠAFRÁN dětem svůj projekt Bezpečná stopa na cestě domů. Ten získal ve
výběrovém řízení 14. ročníku sbírky Pomozte dětem 197.610,-Kč. Projekt
je zaměřen na zlepšení kvality života padesáti dětí umístěných v ústavní
péči a podporu vztahových vazeb mezi nimi a pečujícími osobami. Cílem
je také připravit děti na změnu prostředí, zmenšit trauma, které změna
vyvolává a podpořit adaptaci dítěte v novém prostředí.

Metodika manuálu MPSV – Doprovázení dítěte
Šárka Francírková a Jana Kocourková (z organizace LATUS) jsou autorky
metodické kapitoly „Doprovázení dítěte v jeho měnícím se prostředí
včetně přípravy všech zapojených osob“ Manuálu MPSV, určenému
odborným pracovníkům, který se momentálně zpracovává. V ní se
rozebírají níže zmíněná témata a konkrétní kazuistiky:
-

Principy doprovázení dítěte v jeho měnícím se prostředí

-

Sociální pole dítěte při přechodech z péče do péče

-

Situace odebírání dítěte z rodiny - příprava všech zapojených osob

-

Přechodný pobyt dítěte v zařízení/PPPD a adaptační fáze

-

Varianty dalšího umístění dítěte a adaptační fáze a příprava všech
zapojených osob

-

Specifické situace při přechodu dítěte z péče do péče

Doprovázení dítěte při přechodech z péče do péče

Inovativní přístup v projektech
ŠAFRÁN dětem klade důraz na podporu procesů úspěšné transformace
systému péče o rodinu s dětmi, reagující na roztříštěnost agendy péče
o ohrožené dítě, která na úrovni vertikální i horizontální způsobuje obtíže
v komunikaci a kontaktu profesionálů napříč resorty, a tím se nevytváří
dostatečně stabilní prostředí pro ohrožené dítě. V celkovém systému chybí
akcent na kontinuální doprovázení dítěte z péče do péče a komunikaci
subjektů, na který v projektech reagujeme a řešíme konkrétně tím, že
budujeme mosty mezi dosud neefektivně komunikujícími systémy za
účelem zvýšení synergie.
První krok: Otevíráme prostor pro porozumění, kontakt
a komunikaci a přinášíme inovaci.
Druhý krok: Vytváříme novou pracovní pozici a přinášíme inovaci.
Základní principy naší práce:
Spolupráce
Respekt
Prevence
Zodpovědnost

Nová soutěž!
Pošlete nám namalovaný nebo vyrobený domeček, který by mohl Šafránek
s Latusáčkem utkat z duhových barev. Napište k tomu, jak by se v něm
děťátku, které by v něm mělo bydlet, dařilo. Můžete také vymyslet, kdo
všechno by tam bydlel s ním, jaké by tam mělo věci, kolik má pater, co
tam je za místnosti, zda tam jsou nějaká zvířátka apod..

Stránka pro chvilku pohody a k zamyšlení…
Jaký domeček byste si nechali utkat Vy?

Co by ve Vašem domečku nemělo chybět? Jak byste se tam chtěli
cítit?

Jak můžete tyto kvality přenést tam, kde skutečně bydlíte?
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