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ŠAFRÁN dětem je nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení, která vznikla pro podpůrnou pomoc dětem, 

které prožívají rané dětství v kojeneckých ústavech a dětských domovech.

Poslání organizace: Podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické rodiny a rané dětství 

prožívá v kojeneckém ústavu či dětském domově.

Vize organizace: V celkovém procesu transformace sociálního systému zaměřit pozornost na dítě, s cílem eliminovat jeho traumata 

spojená se změnou místa a dosavadních jistot způsobených přechody (kojenecký ústav – náhradní rodina, kojenecký ústav – dětský 

domov, kojenecký ústav – biologické rodina) a pomoci mu v procesu sociální adaptace.

 

Mise organizace: Bezpečná stopa 

Hodnoty organizace: Láska, Důvěra, Smysl, Radost, Sounáležitost 

Činnost organizace: Služba průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

SLUŽBA PRŮVODCE DÍTĚTE V JEHO MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ

Je zaměřena na podporu dětí žijících v ústavních zařízeních v raném věku (kojenecké ústavy a dětské domovy) a to nejen v období, 

kdy žijí v těchto zařízení, ale zejména v kritických momentech přechodu do nového prostředí, ať už do náhradního rodinného 

systému či do dalšího zařízení.

SKLÁDÁ SE ZE TŘÍ PROGRAMŮ, které na sebe navazují. Jejich cílem je předcházení návratu dětí znovu do ústavů a rozvíjení 

porozumění, kontaktu a komunikace dítěte s jeho okolím.

1.  Program pro děti v ústavních zařízeních / doprovázení dítěte během pobytu v ústavním zařízení a při přechodu do nového 

rodinného či ústavního systému/ BSD

2.  Program pro děti v náhradní rodinné péči/ pomoc při adaptaci a socializaci dětí v novém sociálním prostředí/ SOD

3.  Program pro žadatele o NRP a náhradní rodiče / podpora rodičovských kompetencí a vzájemného porozumění, kontaktu 

a komunikace mezi dítětem a rodičem/ RAN 

Hlavním klientem služby je vždy dítě, dalšími klienty jsou jeho pečující (náhradní rodiče, zákonní zástupci, personál) 

a jsou vždy vnímáni jako partneři.

Při veškeré činnosti se ŠAFRÁN dětem, o.s. opírá o základní principy respektující vzájemnou úctu, solidaritu a porozumění. 

V odborné práci jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy. Při veškeré činnosti je kladen důraz jednak na odbornost, 

ale zároveň i na lidský rozměr poskytované péče.


