
 

 

 

 

 

Listy a lístky  

ze Šafránu 
 

 

 

 

Podzim 2013 

 

 



 

 

 

Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, 

máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno 

dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara. Ptáci odlétají za teplem 

na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromaţďují zásoby. 

Rostliny rozsévají svá semena, která budou čekat na příští jaro. Podzim 

připomíná ţivotní období, kdy člověk sklízí plody své celoţivotní práce. 

Vychoval své děti a vypouští je do světa, tak jako stromy rozsévají svá 

semena. 

Mistrovství rodičovského umění se často pozná podle schopnosti vytvářet 

rodinné krby plné vřelých vztahů a vazeb a zároveň schopnosti vytvářet 

prostor pro moţnost nechat děti odejít, aby získaly i jinou zkušenost s tím, 

ţe se mohou kdykoli svobodně vracet. 

V tomto čísle našeho časopisu se můţete dočíst, jak je moţné na této 

krásné, ale i nelehké cestě děti doprovázet. 

Hezké podzimní dny! 

 

„Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti 

vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.“ 

Richard Bach 

 

 

 



 

 

 

Co je u nás nového 
 

Židličkový bazar a pohádková cesta 

Přátelé Šulcovi uspořádali letos v srpnu opět pro ŠAFRÁN a jeho dětičky 

Ţidličkový bazar. Pro děti i hravé dospělé připravili také pohádkovou 

cestu. 

 

 

 

 

 

 

Setkání pro rodiče a pěstouny  

Zveme Vás na víkendové vzdělávací setkání ve spolupráci s organizací 

LATUS, konané 20 – 22 září. Tématem je podpora identity a jedinečnosti 

dítěte, vyuţití práce s tělem a terapie s masáţními prvky. Průvodcem bude 

Šarka Francírková. Pro pěstouny, rodiče, pečující a vychovatele připravuje 

a realizuje náš tým semináře či workshopy, kde informujeme účastníky  

o metodách a zkušenostech z naší práce. Nejsou to odborné teoretické 

přednášky, ale především praktické, proţitkové a sebezkušenostně 

zaměřené akce. Termíny jsou vyvěšovány na našich stránkách průběţně. 



 

 

 

Divoká karta - Erika Piesch za ŠAFRÁN dětem 

Nadace Vodafone Česká republika poskytuje v rámci projektu Rok jinak 

šanci odborníkům z byznysu a státní správy, aby strávili svůj čas prací pro 

neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Jejich plat ve stejné výši, 

jako měli dosud, hradí Nadace. Neziskové organizace získají na rok nebo 

méně motivovaného odborníka, kterého by si jinak nemohly dovolit. 

Tak první (k)rok jsme zdolali! Erika Piesch byla vybrána 

za ŠAFRÁN dětem do finále! Drţte nám palce i nadále, 

18. 10. hlasujte o Divokou kartu a palce nepouštějte aţ 

do 29. 10., kdy bude zasedat porota. Bez vás by nebylo 

nás a platí to i v tomto případě! Děkujeme! 

Erika Piesch, trenérka a konzultantka rozvoje lidských 

zdrojů, chce spolupracovat s organizací ŠAFRÁN dětem. 

Ta se věnuje podpoře identity a jedinečnosti dítěte, které 

proţilo trauma z odloučení od biologické rodiny a dětství 

proţívá v ústavním zařízení nebo novém domově. 

Cílem projektu je podpořit akreditaci a profesionalizaci sociální sluţby 

Průvodce dítěte, která trauma z odloučení minimalizuje, a vytvoření 

vzdělávacího střediska, otevřených seminářů a aplikace pro dotykové 

přístroje. 

 

 



 

 

 

Nabídka sluţeb ŠAFRÁN dětem, o.p.s. 

Druh obecně prospěšných služeb: 

 Vzdělávání ohroţených rodin a dětí a mládeţe vyrůstající mimo 

biologickou rodinu či jinak sociálně znevýhodněných v oblasti 

osobnostního a sociálního rozvoje pro efektivnější zvládání 

náročných ţivotních situací. 

 Doprovázení, podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeţe 

vyrůstající mimo biologickou rodinu ke zvyšování jejich kvality 

ţivota a vzdělání. Poskytování informací veřejnosti v oblasti 

komunikace, kontaktu, citové vazby a osobnostního rozvoje 

 Poskytování informací veřejnosti v oblasti komunikace, kontaktu, 

citové vazby a osobnostního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O terapeutickém doprovázení 

Terapeutické doprovázení je oproti klasickému doprovázení zaměřeno 

komplexně na bazálně stimulující péči, na rozvoji porozumění, kladení 

důrazu na kvalitu kontaktu a rozvíjení různých forem komunikace mezi 

znevýhodněným dítětem a jeho rodičem. Tento typ doprovázení vede ke 

snazší adaptaci dítěte a rodiče na stávající situace a vyuţívá se zejména  

v momentech, kdy je znevýhodněné dítě nuceno opustit domácí prostor  

a v rámci úlevové péče změnit prostředí do ústavního prostředí, kde je  

s doprovázejícím pracovníkem - terénním asistentem v kontaktu  

a pokračuje v metodice práce stejné jako v domácím prostředí. Jedná se  

o ritualizovanou sociální a terapeutická péče bez ohledu na prostředí, ve 

kterém se dítě nachází. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terapeutické doprovázení pomáhá facilitovat prostředí klientovi 

(znevýhodněnému dítěti a rodičům) v adaptačních fázích, v novém 

prostředí, ve stresových situacích, v nemocnicích, atp. a podporuje 

naplňování psychických potřeb bezpečí a rozvoj citové vazby mezi 

pečujícím a dítětem (Bezpečné pouto). Pouţívané koncepty a metody  

v doprovázení: Bazální stimulace®, Snoezelen koncept, Pesso terapie, 

Arte-terapie, Drama-terapie, Mediace ad. 

Terapeutické doprovázení představuje intenzivní podporu dětem a jejich 

rodinám za pomocí vyškolených pracovníků terénních resocializačních 

pracovníků ŠAFRÁN dětem, se kterými se náhradní rodiče při výchově 

svěřených dětí setkávají. Sluţba vede především k podpoře rodiny, k její 

stabilizaci, prevenci obtíţí, harmonizaci a v neposlední řadě  

k profesionalizaci pěstounů. Prostřednictvím intenzivní a průběţné 

podpory rodiče mohou lépe porozumět chování, proţívání a potřebám 

svých dětí a získávají praktické informace o tom, jak problémy s výchovou 

řešit, kam se obrátit a jak se vyrovnat s proţitou minulostí dítěte.  

Motta doprovázejícího pracovníka terapeutického doprovázení: 

„Doprovázet znamená být s doprovázeným ve stejném rytmu.“ 

 „Nemůžeme dítě vyvinout, můžeme zařídit uspořádání prostředí, aby se vyvíjelo.“ 

 Profesor A. Fröhlich 

 

 



 

 

 

Stránka pro chvíli pohody a k zamyšlení 

Sluch 

• Na kterou melodii rádi vzpomínáte? 

• S jakou situací/osobou/věkem ji máte spojenou? 

• Jak jste se cítili? 

Čich 

• Vybavte si vůni, kterou máte rádi. 

Zrak 

• Vybavte si obraz/fotku, který máte rádi. 

Hmat 

• Vybavte si materiál, který Vám není příjemný. 

Chuť 

• Vybavte si chuť oblíbeného jídla. 

 

 



 

 

 

Stránka ke hraní 

Vybarvi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Listy a lísky ze Šafránu vycházejí v rámci projektu  

Bezpečná stopa na cestě domů®. 

Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované  

Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti 

a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Texty: Šárka Francírková, Lenka Kurovská 

Grafická úprava, obrazový materiál: 

Lenka Kurovská 

Fotografie: archiv ŠAFRÁN dětem 

 

Napište nám na:  

info@safrandetem.cz (do předmětu napište „listy“) 

 

 

 

 

ŠAFRÁN dětem, o. p. s. 

Klimentská 1, 110 00 Praha 1 

e-mail: info@safrandetem.cz 

www.safrandetem.cz 

Číslo účtu: 4200196421/6800            
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