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d ě t e m

Vážení přátelé Šafránu, kolegové a milí dárci,
zvu Vás společně na „Šafránové dožínky“ uspořádané k oslavě úspěšného
završení činností v roce 2011, ohlédnutím zpět a rekapitulace.
Zvu Vás společně na symbolickou oslavu formou této výroční zprávy,
nad kterou se zpravidla scházejí všichni, kdo se „žní“ zúčastnili.
Je čas děkování za hojnou úrodu a naplněné sýpky, a to Vám všem.
I díky Vám to byl dobrý rok,
Děkujeme!

Bc. Šárka Francírková
předsedkyně sdružení
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Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem

ZPRÁVA O LIDSKÝCH ZDROJÍCH PRO ROK 2011

Sídlo

Bc. Šárka Francírková – ředitelka

Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

Mgr. Pavla Sýkorová – vedoucí programu „Bezpečná stopa na cestě domů“
Bc. Lenka Kurovská – vedoucí programu „Svět očima druhého“

Kontakty

Mgr. Jiří Holý – vedoucí programu „Respektuji Tě a naslouchám“

kontaktní adresa: Klimentská 1, 110 00 Praha 1

Mgr. Lenka Jůnová – finanční manažerka

tel.: +420 777 047 395

Martin Sígl – účetní

e-mail: info@safrandetem.cz

TERÉNNÍ ASISTENTI A DOBROVOLNÍCI:

www.safrandetem.cz

PR a marketing – Ing. Karolina Tůmová
Registrace

Mobilní tým Středočeský kraj:

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 15. 6. 2005 pod č.j. VS/1-1/61150/05-R

Jana Suková, Blanka Svobodová, Dana Hornofová,
Marcela Krušinová, Hana Kožušková, Kateřina Francírková,

IČ

Mobilní tým Plzeňský kraj:

27001342

Lenka Turníková/vedoucí výjezdního týmu, Gabriela Šímová,
Lucie Smržová, Aneta Babková, Eva Nová, Dita Žihlová

Bankovní spojení
Volksbank CZ, a. s., Praha 1

SUPERVIZOR:

Číslo účtu: 4200196421/6800

Mgr. Jiří Holý

ŠAFRÁN dětem je nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení.
Poslání organizace:
Podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické rodiny a rané dětství
prožívá v ústavním zařízení.
Vize organizace:
V celkovém procesu transformace sociálního systému, zaměřit pozornost na dítě s cílem eliminovat jeho traumata
spojená se změnou místa a dosavadních jistot způsobená přechody (kojenecký ústav – náhradní rodina, kojenecký
ústav – dětský domov, kojenecký ústav – biologická 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 prostřed
©
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Hlavní činnosti
Hlavní činností občanského sdružení ŠAFRÁN dětem v roce 2011 bylo poskytovat „Službu průvodce dítěte v jeho

BEZPEČNÁ STOPA NA CESTĚ DOMŮ
Cílová skupina: děti (0-5 let) žijící v kojeneckých ústavech a dětských domovech

měnícím se prostředí“, která 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 zařízeních, ale zejména v kritických momentech
přechodu do nového prostředí, ať už do náhradního rodinného systému či do dalšího zařízení.

Program se soustředí na zvýšení kvality života dětí a podporu jejich identity se zaměřením
na přípravu dítěte na „hladký přechod“ do jiného sociálního prostředí a využívá
„Metodu tvorby budoucí paměti Bezpečná stopa®“.

SLUŽBA SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ PROGRAMŮ, které na sebe navazují
a jejichž cílem je předcházet návratu dětí znovu do ústavů
a rozvíjení porozumění, kontakt a komunikace dítěte s jeho okolím.

Skládá se ze dvou částí:
V první části pracuje mobilní tým ŠAFRÁN dětem o.s. s dětmi (0-5let) přímo v ústavních zařízeních. Cílem
této části je vytvořit dětem pozitivní paměťové stopy, na které mohou další pečující navázat. Každému

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

dítěti je vytvořen jeho osobní tzv. ”Kufřík bezpečí“, se kterým pracuje v ústavním zařízení, při přechodu
do nového prostředí a následně i přímo v novém prostředí (náhradní rodina, jiné ústavní zařízení).

do nového rodinného či ústavního systému/ s názvem
„Bezpečná stopa na cestě domů“.

Druhou částí programu je asistence mediátora sdružení v období přechodu dítěte do nového prostředí
a následná setkání v rodinách v období šestinedělí (měsíc a půl). Mediátor občanského sdružení ŠAFRÁN

II. Program pro děti v náhradní rodinné péči (pomoc při
adaptaci a socializaci dětí v novém sociálním prostředí)
s názvem „Svět očima druhého“.

dětem poskytuje podporu dětem i rodičům, pomáhá jim společně uchopit vytvořené paměťové stopy
a v atmosféře pozornosti a bezpečí je sdílet a dále rozvíjet. Mediační služba napomáhá vytvářet most jak
mezi jednotlivými prvky sociálního pole dítěte, tak mezi jeho minulostí, přítomností a budoucností.

III. Program pro žadatele o náhradní rodinnou péči a náhradní rodiče
(podpora rodičovských kompetencí a vzájemného porozumění,
kontaktu a komunikace mezi dítětem a rodičem) s názvem
„Respektuji Tě a naslouchám“.
Hlavním klientem služby je vždy dítě a dalšími klienty služby jsou jeho pečující (náhradní rodiče, zákonní zástupci,
personál) a jsou vždy vnímáni jako partneři. Při veškeré činnosti se občanské sdružení ŠAFRÁN dětem 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.
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SVĚT OČIMA DRUHÉHO

RESPEKTUJI TĚ A NASLOUCHÁM

Cílová skupina: pěstounské rodiny včetně vzdálenějšího příbuzenstva

Cílová skupina: náhradní rodiče, kteří již mají děti v pěstounské péči a noví žadatelé o náhradní rodinnou péči.
Program reaguje a nabízí řešení náhradním rodičům jak uspět v nových rolích, na něž jsou

Program poskytuje podpůrnou pomoc při vytváření harmonického, bezpečného a hravého rodinného

kladeny náročné a mnohdy neslučitelné požadavky.

prostředí dítěti i pěstounům. Otevírá prostor pro zvýšení porozumění, kontaktu a komunikace nejen
uvnitř rodiny samotné, ale i mezi rodinou a dalšími se kterými se setkává (pobytová zařízení,
státní instituce atp.)

1. Být profesionálním pěstounem – program reaguje na získání odborných dovedností a praktických nástrojů
podporujících jejich schopnosti komunikovat se všemi zainteresovanými osobami v měnícím se prostředí
dítěte (biologičtí rodiče, sociální pracovníci ad.).

Program SOD zahrnuje práci s rodinou v jejím
domácím prostředí i v rámci ambulantní služby.

2. Být dobrým a laskavým rodičem – program reaguje na získání dovedností a praktických nástrojů

Během terénní části probíhá mimo jiné i příprava

jak prohloubit porozumění, kontakt a komunikaci mezi dítětem a rodiči, které se odrazí ve zlepšení

speciálních kontaktních a komunikačních her

fungování celého rodinného systému.

pro konkrétní rodiny na míru.
Program RAN je koncipován jako cyklus vzdělávacích aktivit pro náhradní rodiče, které vedou ke zvýšení
Jedenkrát týdně se mohou rodiče i děti zúčastnit

rodičovských kompetencí, formou získání nových nástrojů prohlubujících porozumění, kontakt a komunikaci

tzv.„dne otevřených dveří“, kde mají možnost

mezi všemi členy jak rodinného systému, tak s dalšími osobami pohybujícími se v sociálním poli dítěte

pohovořit si s odborníky, hrát si, zkoumat „svět

(biologická rodina přijatých dětí, odbornými pracovníky ústavních zařízení a státní správy ad.).

očima druhého“ člena rodiny a dále rozvíjet

Současně program nabízí účastnícím se rodinám individuální pomoc při zvládání náročných situací

témata ze setkání v jejich domácím prostředí.

spojených s přijetím role náhradních rodičů.

Součástí programu je i vytvoření a distribuce
informačního bulletinu a výroba her.
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DALŠÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE

„NEZISKOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ SDÍLEJÍ STEJNÉ HODNOTY JAKO SIEMENS“
Naše organizace byla společností Siemens vybrána mezi organizace, které sdílejí stejné hodnoty, jež jsou:
Excellence – špičkový výkon

ČASOPIS

Innovate – inovativní přístup
LISTY A LÍSTKY ZE ŠAFRÁNU

Responsible – odpovědné podnikání

Hlavní myšlenkou časopisu je snaha pomoci propojovat

Tohoto ocenění si velmi vážíme a děkujeme!

světy dětí se světy dospělých, kteří se zajímají o problematiku
péče o ohrožené děti a náhradní rodinnou péči.
V roce 2011 vyšla 4 čísla.

„PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE“
V rámci projektu „ČÍ JE DÍTĚ“ byla naše organizace vybrána jako příklad dobré praxe. Cílem tohoto projektu
je mimo jiné prezentovat příklady z České republiky a podpořit tak aktivní jedince i skupiny lidí, kteří se snaží

PARTNERSKÝ PROJEKT „BEZPEČNÝ ZAČÁTEK“ SPOLEČNĚ S ROZUM A CIT, O.S.

fungovat „jinak“ a uskutečňovat řadu změn v době ne zcela vyhovujících legislativních a systémových podmínek
pro podporu ohrožených dětí.

Tento „pilotní projekt“ se snažil vhodně propojit dvě služby „doprovázení“ tak, aby jejich činnost na sebe navazovala.
Cílová skupina byla zaměřena na děti, které přecházejí ze zařízení ústavní výchovy do náhradních rodin a cílem
je v maximální možné míře podpořit jejich „připoutání se“ k náhradní rodině tak, aby byla podpořena stabilizace,
pozitivní rozvoj, psychické zdraví, samostatnost dětí a podpora rodiny jako celku.

PATRONKA SDRUŽENÍ
Koncem roku jsme získali výraznou podporu formou

PR AKCE

„patronátu“ vážené a milé paní PhDr. Karolíny Friedlové,

„ŠAFRÁNOVÝ BÁL“

první certifikované lektorky konceptu Bazální stimulace ®

Díky každoročnímu úsilí Lucie Smržové se počátkem roku

v České republice a prezidentky Mezinárodní asociace

konal pravidelný Šafránový bál v Horní Bříze a byl to krásný

Bazální stimulace®.

večer plný radosti a podpory naší činnosti.

„ŽIDLIČKOVÝ BAZAR“
V srpnu pro nás manželé Šulcovi uspořádali již třetí ročník
„Židličkového bazaru“ – dražby originálně malovaných
židliček, jejíž výtěžek jde na přímou podporu
o.s. ŠAFRÁN dětem.
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PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom z celého srdce rádi poděkovali

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OSŠ V ROCE 2011
MAJETEK A ZÁVAZKY
Počáteční
stav

všem, bez jejichž podpory by nebylo možné následovat
naše poslání, tedy pomáhat dětem. Bez Vás, by nebylo
nás. Jde o všechny naše podporovatele, partnery a dárce,
všechny, kdo projevují, jakkoliv, zájem o to, co se kolem

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty

1 332,00

120 500,00

99 917,00

20 583,00

21 915,00

26 646,93

1 618 492,72

1 261 695,51

356 797,21

383 444,14

nich děje a nejsou lhostejní vůči těm, kteří neměli takové

Peníze na cestě

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

štěstí, jako ostatní. Vaše velká srdce jsou inspirací pro nás

Odběratelé

0,00

63 000,00

63 000,00

0,00

0,00

všechny. DĚKUJEME:

Poskytnuté zálohy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 152,00

522 280,00

523 432,00

-1 152,00

0,00

Ostatní pohledávky

Harrasov, LUKRA PRAHA s.r.o., MOTOR - SERVIS IN a.s., MPSV,

Náklady příštích období

Nadace České pojišťovny, NĚMCOVÁ Iva, Onyva, PASICHNA

Aktiva celkem

0,00

1 223,00

0,00

1 223,00

1 223,00

29 130,93

2 385 495,72

2 008 044,51

377 451,21

406 582,14

Tetyana, Siemens, ŠULCOVI Jan a Jana, Ungelt services, a.s.,
Pasiva
Dodavatelé

403,66

412 936,51

412 916,25

-20,26

383,40

Zaměstnanci

0,00

598 312,00

655 583,00

57 271,00

57 271,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

0,00

51 221,00

51 221,00

0,00

0,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení

0,00

134 914,00

149 877,00

14 963,00

14 963,00

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

0,00

59 425,00

65 838,00

6 413,00

6 413,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

0,00

61 260,00

67 620,00

6 360,00

6 360,00

-630,00

11 439,00

12 462,00

1 023,00

393,00

0,00

899 447,00

899 447,00

0,00

0,00

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem
Jiné závazky
Výnosy příštích období
Fondy
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem
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0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

24 416,96

24 416,96

315 214,71

290 797,75

315 214,71

4 863,51

0,00

76,80

76,80

4 940,31

76,80

76,80

0,00

-76,80

0,00

29 130,93

2 298 448,27

2 675 255,76

376 807,49

405 938,42
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ROZSAH PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) DLE ZDROJŮ

NÁKLADY

Dar - Nadace České pojišťovny
Dar - Ungelt Services a.s.

39 742,25

Dar - FRANCÍRKOVÁ Šárka

25 000,00

Dar - MOTOR - SERVIS IN a.s.

7 500,00

Dar - NĚMCOVÁ Iva

16 000,00

Dar - ŠULCOVI Jan a Jana

22 000,00

Dar - PASICHNA Tetyana

40 000,00

Dar - LUKRA PRAHA s.r.o.

10 000,00

Ostatní dárci

34 300,00

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí

899 447,00

Ostatní výnosy - spolupráce na projektech

63 000,00

Připsané úroky

643,72

Celkem

1 337 632,97

FONDY
Číslo účtu
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Název účtu

Počáteční
stav

180 000,00

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

911100

Fond organizace

4 863,51

0,00

76,80

76,80

4 940,31

91x

Fondy

4 863,51

0,00

76,80

76,80

4 940,31

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
kancelářské potřeby

0,00

18 487,00

0,00

18 487,00

18 487,00

ostatní spotřebovávaný materiál

0,00

33 371,00

0,00

33 371,00

33 371,00

odborná literatura

0,00

175,00

0,00

175,00

175,00

Spotřeba energie

0,00

6 566,68

0,00

6 566,68

6 566,68

Spotřebované nákupy

0,00

58 599,68

0,00

58 599,68

58 599,68

cestovné

0,00

52 507,00

0,00

52 507,00

52 507,00

poštovné

0,00

929,00

0,00

929,00

929,00

pronájem nebytových prostor

0,00

80 986,57

0,00

80 986,57

80 986,57

ostatní pronájem

0,00

14 916,00

0,00

14 916,00

14 916,00

právníci a notáři

0,00

72,00

0,00

72,00

72,00

ostatní poradci

0,00

3 200,00

0,00

3 200,00

3 200,00

marketing

0,00

20 244,00

0,00

20 244,00

20 244,00

vzdělávání

0,00

3 780,00

0,00

3 780,00

3 780,00

pojištění

0,00

3 880,00

0,00

3 880,00

3 880,00

ostatní služby

0,00

91 094,00

0,00

91 094,00

91 094,00

finanční vedení projektů

0,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

Služby

0,00

451 608,57

0,00

451 608,57

451 608,57

Mzdové náklady

0,00

475 758,00

0,00

475 758,00

475 758,00

Mzdové náklady - DPP

0,00

179 825,00

0,00

179 825,00

179 825,00

Zákonné sociální pojištění

0,00

161 758,00

0,00

161 758,00

161 758,00

Zákonné úraz. pojíštění KOOP

0,00

1 601,00

0,00

1 601,00

1 601,00

Osobní náklady

0,00

818 942,00

0,00

818 942,00

818 942,00

Ostatní daně a poplatky

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Daně a poplatky

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Jiné ostatní náklady

0,00

2 839,00

0,00

2 839,00

2 839,00

Ostatní náklady

0,00

2 839,00

0,00

2 839,00

2 839,00

Náklady celkem

0,00

1 336 989,25

0,00

1 336 989,25

1 336 989,25
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ŠAFRÁN dětem, o.s.
Klimentská 1, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 4200196421/6800
www.safrandetem.cz

