Listy a lístky
ze Šafránu

Zima 2013

Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem,
představte si sněhovou vločku, krásný symbol zimy. Je vlastně spojením
droboučkých ledových krystalů. Možností, jak se tyto krystaly spojí, existuje
neomezeně mnoho. Ze spojení a propojování vztahů, lidí, projektů vznikají
mnohočetně nádherné „sněhové vločky“, které znásobují krásu jednotlivostí.
Známé je i rčení „sdílená radost je dvojnásobná radost“. Známe barvu, vůni
a specifičnost rodiny okolo nás, která je bezpochyby velkým darem pro
každého jednotlivce.
I my v Šafránu se rádi propojujeme a spojujeme, tak jako v nezávislé skupině
neziskových organizací Klub-ko , kde společně hledáme a vytváříme tvář
propojené pomoci dětem.
Přejeme Vám příjemnou zimu a mnoho šťastných prožitků se sněhovými
vločkami!

„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné
lyře: každá struna jiný tón, a přece v spolku nejčistší souhlas.“
Božena Němcová

Co je u nás nového
Setkání týmů
Dne 30. 11. proběhlo Vánoční setkání terénních týmů.
Seminář Snoezelen
Ve dnech 14. a 15. prosince proběhlo školení „Snoezelen pro terénního
pracovníka“, šité na míru pracovníkům ŚAFRÁNU dětem. Lektorkou byla
Mgr. Renáta Filatová, realizátorka mnoha Snoezelen místností v ČR
s bohatými zkušenostmi s metodou Snoezelen.

Platforma KLUB-KO
ŠAFRÁN dětem se podílel na vzniku platformy KLUB-KO, která
sdružuje o.p.s. sídlící v Klimentské 1 za účelem vzájemné spolupráce,
pomoci a sdílení zkušeností.

Vánoční benefiční koncert a Mikulášská
Věřte nevěřte, ale blíží se nám čas adventní a tak Vás s předstihem srdečně
zveme na Vánoční koncert. V případě zájmu ho navštívit nás neváhejte
kontaktovat! Bude se konat v sobotu 30. listopadu 2013 v sále TOP
Hotelu Praha.

Přijďte také na předvánoční setkání, na kterém bude Mikuláš rozdávat
dárky! To bude navazovat na koncert ve stejném místě. Bude zde
i tombola a pro loňský velký úspěch nové vystoupení břišních tanečnic!
K tanci i poslechu bude hrát DJ PANTER Michal.

Pozvánka na Šafránový bál
Vážení přátelé, milí kamarádi,
první sníh nám připomněl, že plesová sezona se blíží a s ní začínají
i přípravy na Šafránový bál. Dovolte nám nejprve malé ohlédnutí za rokem
2013.
Pořádající organizace ŠAFRÁN dětem prošla v letošním roce transformací
a 31. 7. 2013 se stala obecně prospěšnou společností. V celé republice
pracují 3 týmy, z čehož ten náš plzeňský, je největší. Pracuje v něm 9
terénních asistentek a dvě vedoucí výjezdu. Pravidelně každý týden
vyjíždíme za dětmi do Dětského centra Na Chmelnicích a do Dětského
domova v Doubravce. Za letošní rok nám prošlo rukama 52 dětí. Některé
z nich jsme doprovodily do nových rodin, v případě handicapu k dalším
pečujícím v sociálním zařízení. V týmu začala pracovat i tzv. rodinná
asistentka, jejímž cílem je co nejdříve kontaktovat náhradní rodiče,
nabídnout a vysvětlit jim službu provázení dítěte. Úzce s námi
spolupracuje LATUS Centrum pro dítě a rodinu, plzeňská nezisková
organizace zaměřující se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních
a terénních služeb náhradní rodinné péče.
Co nejsrdečněji Vás tedy zveme na již pátý Šafránový bál, který se bude
konat v pátek 17. 1. 2014 od 20 hodin v Klubu v Horní Bříze. Již tradičně
naši akci podpoří orchestr TREMOLO při ZUŠ ve Třemošné a TS
QUICK DANCE Plzeň.

Výtěžek z tohoto bálu bude, tak jako každý rok, použit na realizaci
projektu Bezpečná stopa na cestě domů. Cílem tohoto projektu je zvýšení
kvality života dětí v ústavní péči, ale také snížení počtu dětí takto
umístěných.
Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších a do nového roku 2014 hlavně hodně zdraví.
Lucie Smržová

Stránka ke hraní
Vybarvi stromeček a něco si přej. Šafránek bude mít schůzku s Ježíškem,
tak ať mají co na práci 

Nakupte radost v našem novém obchůdku!

Naši milí přátelé, Vánoce se blíží a my jsme pro vás s láskou k dětem
a obdivem k vám, našim podporovatelům, připravili drobnosti pro radost,
jejichž zakoupením nás podpoříte. Vymýšleli jsme a vymýšleli, až jsme si
nakonec řekli, že je to už vymyšlené :o), a že taková prima tužka se hodí
všem, a magnetek, který připne láskyplný vzkaz, určitě chybí každému
z nás. Výrobky budou od pátku k mání, pište do zpráv, je-li zájem, nebo
na karolina@safrandetem.cz. Krásný předvánoční čas!

(cena tužky je 35Kč, magnetky 45Kč)

Naši drazí přátelé, přejeme vám z celého, ať svátky vánoční a celý příští
rok prožíváte v radosti, lásce a ve zdraví. Jsme rádi, že vás máme!
Váš ŠAFRÁN dětem
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