Š a f r á n
o b e c n ě

d ě t e m

p r o s p ě š n á

s p o l e č n o s t

Vážení přátelé ŠAFRÁNU dětem, kolegové a milí dárci,
jsem velmi ráda, že Vám mohu představit výroční zprávu našeho sdružení za rok 2012,
který byl i přes všechny „bájné předpovědi“ o konci světa plný nadšení, radosti z práce
a možností doprovázet další nové děti v rámci tří krajů – Středočeského, Plzeňského
a Pardubického. Naše aktivity a snažení se odrážely především v pokroku a štěstí našich
dětí, které je největší odměnou za energii vkládanou do naší činnosti. Chtěla bych na
tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na této činnosti, kolegům, dárcům,
přátelům a hlavně samotným dětem, neboť ony jsou tím motorem, pro který
se stáváme lepšími!
Na každém konci je hezké to, že něco nového začíná!
Přeji nám všem dobré začátky a dobré konce, neboť
k sobě neodmyslitelně patří.

Šárka Francírková
ředitelka sdružení
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ZPRÁVA O LIDSKÝCH ZDROJÍCH PRO ROK 2012
Nejvyšší orgán sdružení – Členská schůze, členové
Bc. Šárka Francírková, Mgr. Pavla Sýkorová, Bc. Lenka Kurovská, Blanka Svobodová, Jana Suková, Jana Vacenovská,
Ing. Karolina Tůmová, PhDr.Hana Kožušková, Bc.Helena Mancin, Mgr. Manuela Štursová, Mgr. Alena Dupalová

Revizor
Jiří Jakoubek

Personální zajištění v roce 2012

Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem
Sídlo
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Kontakty
kontaktní adresa: Klimentská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 777 047 395
e-mail: safrandetem@centrum.cz
www.safrandetem.cz
Registrace
Registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 15. 6. 2005 pod č.j. VS/1-1/61150/05-R
IČ
27001342
Bankovní spojení
Volksbank CZ, a. s., Praha 1
Číslo účtu: 4200196421/6800

Bc. Šárka Francírková – ředitelka

Bc. Lenka Kurovská – specialista výtvarné dílny

Ing. Karolina Tůmová – PR a marketing

Mgr. Lenka Jůnová – finanční manažerka

Mgr. Jiří Holý – odborný konzultant a supervizor

Martin Sígl – účetní

Mgr. Pavla Sýkorová – vedoucí služby doprovázení dětí

Středočeský mobilní tým
Mgr. Libuše Bumbálková – vedoucí středočeského výjezdního týmu
Terénní asistenti: Jana Suková, Zuzana Janoušková, Dana Hornofová, Hana Kožušková
Monika Dostálová, Jiří Kopecký, Blanka Svobodová

Svitavský mobilní tým
Kateřina Konečná – vedoucí svitavského výjezdního týmu
Terénní asistenti: Helena Zavadilová, Hana Marešová, Renata Kafková

Plzeňské mobilní týmy
Bc. Lenka Turníková – vedoucí plzeňského výjezdního týmu I.
Bc.Gabriela Šímová – vedoucí plzeňského výjezdního týmu II.
Mgr. Jana Kocourková – rodinný asistent
Terénní asistenti: Lucie Smržová,
Aneta Babková, Dita Žihlová,
Eva Nová, Pavla Chmelíková,
Hana Jandová–Fialová,
Markéta Hessová,

Posláním o. s. ŠAFRÁN dětem je pomáhat dětem zvýšit kvalitu jejich života prostřednictvím rozvoje vlastní identity,
hledání porozumění skrze různé formy kontaktu a komunikace a podpory v procesu socializace a sociální adaptace.
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Lucie Doležalová,
Marcela Flídrová
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Nová terénní služba „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“, byla vytvořena z důvodů nedostatku poskytovaných služeb, které působí „napříč systémy“ mezi ústavním zařízením a rodinou. Tato služba poskytuje podporu
ve slabém místě přechodu dítěte mezi jednotlivými systémy a stává se pomyslným mostem z péče do péče.
Hlavní činností občanského sdružení ŠAFRÁN dětem v roce 2012 bylo poskytovat službu „Průvodce dítěte v jeho

Služba je určená pro pomoc a podporu při doprovázení dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické

měnícím se prostředí“. Ta je zaměřena na podporu dětí žijících v raném věku v ústavních zařízeních (kojenecké

rodiny, v období jeho pobytu jak v ústavním zařízení, tak při přechodu do jiného prostředí. Vyvrcholením služby je

ústavy a dětské domovy), a to nejen v období jejich pobytu v tomto prostředí, ale zejména v kritických momentech

podpora dítěte v etapě tvorby nového rodinného systému či posilování stávajícího rodinného systému.

přechodu do prostředí nového, ať už do náhradního rodinného systému či do dalšího zařízení.

Hlavními klienty služby jsou: 1/ traumatizované dítě, kterému je poskytována podpora v citlivých momentech
změny prostředí, ztráty místa a s ním i ztráty bezpečí a dosavadních jistot 2/ pečující dítěte (biologické a náhradní

Od počátku roku probíhala realizace projektu Bezpečná stopa na cestě domů v rámci tří krajů. Konkrétně v zařízeních

rodiny). V jednotlivých programech se soustředíme především na podporu identity dítěte a na zjištění informací

Dětské centrum Strančice, Dětské centrum Plzeň, Dětský domov Doubravka a Kojenecký ústav Svitavy.

o jeho specifikách a návycích. Tyto informace pak vhodnou formou předáváme jeho pečujícím, tak aby mu lépe

Na pravidelných výjezdech se v průběhu realizace projektu pracovalo kontinuálně se sto dětmi.

porozuměli a dítě se mohlo snadněji adaptovat v novém sociálním prostředí.

Ve veškerých našich aktivitách jsme kladli důraz na průběžnou profesionalizaci týmu, interní vzdělání a dodržování metodiky.

Služba „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí se skládá ze tří programů, které na sebe navazují
a jejich cílem je předcházení návratu dětí znovu do ústavů, rozvíjení porozumění, kontaktu a komunikace
dítěte s jeho okolím.
Termín realizace: leden–prosinec 2012
Místo realizace: Dětské centrum Strančice, Dětské centrum Plzeň, Dětský domov Doubravka, Kojenecký ústav Svitavy
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I. BEZPEČNÁ STOPA NA CESTĚ DOMŮ

II. PŘI PŘECHODU DÍTĚTE DO RODINY A V „ŠESTINEDĚLÍ“

V roce 2012 bylo podpořeno celkem 100 dětí ve třech krajích – středočeském, pardubickém, plzeňském.

Podpora pro dítě
Pokud bylo dítě v ústavním zařízení součástí našeho programu, doprovázíme ho během přechodu do náhradní

Podpora pro dítě

rodiny. Při oficiálním předávání dítěte mezi pečujícími je přítomen dítěti známý terénní asistent či mediátor, který

Program se soustředí na zvýšení kvality života dětí a podporu jejich identity se zaměřením na přípravu dítěte na

se snaží tuto fázi usnadňovat a facilitovat, především pro dítě.

„hladký přechod“ do jiného sociálního prostředí.
Forma
Služba má především terénní charakter. Mobilní týmy se skládají z rodinných a terénních asistentů a mediátorů,
kteří dojíždějí do ústavních zařízení a do rodinného prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým
dovednostem. Přímá práce s dítětem se soustředí zejména na zjišťování kontaktních a komunikačních kanálů
dítěte, jeho návyků, tvorbu bezpečných stop a podporu identity. Celkově se program snaží zmírnit následky
traumatu z odloučení od biologické rodiny a zklidnit znejistělé dítě. Dětem se specifickými potřebami program
vytváří komponenty a kompenzační pomůcky, které pomáhají v tom, aby jim bylo „více rozuměno“ a zvyšují tak
pravděpodobnost jejich umístění do náhradní rodinné péče.

Podpora pro pečující
Za přítomnosti rodinného asistenta, kterého pečující již zná, jsou předány veškeré informace z programu ze senziobiografické anamnézy o návycích dítěte. Následné návštěvy v rodinách jsou zaměřeny na pomoc rodinnému
systému s adaptací dítěte, na podporu kontaktu, porozumění a komunikace uvnitř rodinného systému.
Tím, že mediátoři spolu s rodinnými a terénními asistenty sdružení ŠAFRÁN dětem u dětí nejprve zjišťují jejich
konkrétní potřeby a komunikační kanály, dokážou autenticky zprostředkovávat získané informace dalším pečujícím,
vychovatelům a rodičům. Připravují tak dítěti prostředí důvěry a plného přijetí ze strany dospělých.
Dospělí pečovatelé mohou díky kontaktu s mediátorem lépe porozumět signálům, které dítě vysílá a jeho potřeby
tak lépe pochopit a snáze je uspokojovat. To má za následek posilování citového pouta mezi dítětem a dospělým,
které poskytuje základ pro vytvoření důvěry dítěte v sebe sama i v další budoucí citové vztahy. Na předané zkušenosti
Podpora pro pečující – při přípravách přijetí dítěte

mohou náhradní rodiče navázat a lépe tak budovat a rozvíjet nově vznikající citovou vazbu s dítětem.

Rodiče nás mohou zkontaktovat již v průběhu příprav, kdy se seznamují a navazují svá první setkávání s dítětem.
Každému rodiči je nabídnuta individuální podpora, která je přizpůsobena jeho potřebám a specifikám a také účast

Forma

v terénním programu. Nabízíme též ambulantně podporu a pomoc ve chvílích, kdy si rodiče nejsou zcela jisti, zda

Doprovázení náhradních rodin formou terénní asistence v ústavním zařízení, pak při přechodu a nadále v „šestinedělí“

uspějí v nové roli nebo pochybují o své kompetenci.

po přijetí dítěte do nového sociálního prostředí. Tak jsou předány informace o návycích dítěte a poskytnuta podpora
rodičům v tomto prvním období.

Forma
Terénní asistence, individuální konzultace, skupinová práce
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III. PRŮBĚŽNÁ PODPORA: „PODPORA PŘI VYTVÁŘENÍ CITOVÝCH VAZEB, KONTAKTU
A KOMUNIKACE“ V NOVÉM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ A SYSTÉMU (NÁHRADNÍ RODINA,
ZDRAVOTNICKÉ ČI ŠKOLSKÉ ÚSTAVNÍ ZAŘÍZENÍ,ATP.)
Podpora pro dítě
Cílem výjezdu mobilního týmu do rodinného prostředí je dovolit dítěti „vyjádřit své potřeby a projevit svá specifika“
a prožít různé formy KONTAKTU a KOMUNIKACE se zaměřením na zlepšení možností v komunikační oblasti. Tím,
že se mediátoři snaží vnímat individuální kontaktní a komunikační kanály dětí, které pak rodičům či sourozencům
vhodnou formou předávají, dávají dětem možnost zprostředkovat - PROŽITEK Z KONTAKTU A KOMUNIKACE
v rámci skupiny. Cílem podpory u vybrané skupiny dětí a mládeže je zlepšení jejich sociální interakce v rámci
skupinové práce s ostatními dětmi, popř. rodinou či dětskými mediátory.
Podpora pro pečující
Mobilní týmy zajišťují tři výjezdy do náhradní rodiny, jejichž cílem je zmapování komunikačních a kontaktních
kanálů jednotlivých členů pro zlepšení vzájemného porozumění a možností kontaktu mezi rodiči a dětmi. Terénní
program je výrazně interaktivní a pracuje na somatickém základě. Jednotliví členové rodiny si interaktivní formou

Naše občanské sdružení klade důraz na vědomostní a praktické vybavení svých pracovníků. Pro terénní asistenty
pořádáme zaškolovací seminář a následně pravidelné setkávání týmů v červnu a prosinci, kde nabízíme
workshopy zvyšující jejich kompetence. Nedílnou součástí zachování kvality poskytované péče je také pravidelná
supervize týmů.

osvojují způsoby, jak rozvíjet vzájemnou komunikaci a kontakt a získávají konkrétní nástroje, jak je rozvíjet. Rodiče
mohou vylepšovat svou dovednost porozumět souvislostem v komunikaci s jednotlivci uvnitř rodiny a děti
prostředek, jak vhodnou formou vyjadřovat své potřeby. ŠAFRÁN dětem nabízí rodinám různé kontaktní hry,
které se soustředí převážně na stmelení rodinného kolektivu a jsou koncipovány tak, aby umožnily podívat
se člověku na svět očima druhých členů rodiny.

Ve dnech 6. - 7. října 2012 se ve Strančicích konal akreditovaný vzdělávací program Základní kurs Bazální stimulace,
pořádaný INSTITUTem Bazální stimulace®, který opět zvýšil kvalitu práce zaměstnanců dětských center a nových
spolupracovníků.
Historicky první setkání mobilních týmů terénních asistentů, působících ve Středočeském, Plzeňském a Pardubickém kraji se uskutečnilo dne 16. června. ŠAFRÁN dětem si rovněž připomněl milníky na cestě svého působení,
neboť slavil již sedmý rok svého působení.
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Beskydská sedmička
V termínu 7. – 9. září 2012 se uskutečnil závod
Beskydská sedmička, extrémní horský maraton přes
sedm beskydských vrcholů, které celkem měří přes
osm tisíc metrů. V rámci maratonu proběhla i charitativní akce Každý metr pomáhá, pořádaná panem
Liborem Uhrem – pokořitelem K2. Její výtěžek byl
určen dětem z Dětského centra Strančice. Všichni
účastníci nás velmi inspirovali svým odhodláním,
odvahou a silou jít přes překážky dál až cíli.
Partnerem této akce byla naše patronka Karolína
Friedlová z INSTITUTU Bazální stimulace®. Více

ČASOPIS

informací naleznete na www.beskydskasedmicka.cz
či na www.bazalni-stimulace.cz

LISTY A LÍSTKY ZE ŠAFRÁNU
informační a pohádkový časopis našeho sdružení. Hlavní myšlenkou časopisu
je snaha pomoci propojovat světy dětí se světy dospělých, kteří se zajímají
o problematiku péče o ohrožené děti a náhradní rodinnou péči.

Inspirace z mezinárodního workshopu
PR AKce

Ve středu 5. září se v Senátu PČR konal
mezinárodní workshop na téma „Role

Židličkový bazar

pěstouna v systému péče o ohrožené děti“,

V sobotu 25. srpna 2012 proběhl ve Vnorovech již čtvrtý ročník Židličkového bazaru – dražby originálních

který pořádala Asociace náhradních rodin

malovaných židliček za 22 000 Kč, který pro nás každoročně pořádají naši milí manželé Šulcovi, čestní členové

ČR a organizace LUMOS. Na semináři

ŠAFRÁNU dětem. Bližší informace naleznete na www.batuvkanal.cz.

vystoupil například anglický sociální
pracovník Paul Adams, který během
svého vystoupení představil model
pěstounské péče v Anglii.
V závěrečném bloku prezentací českých
neziskových organizací vystoupila Šárka
Francírková, která představila činnost
našeho sdružení.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OSŠ V ROCE 2012
Majetek a závazky

PŘIPRAVUJEME NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK

Počáteční stav

Aktiva		
Pokladna
Bankovní účty

Projekty
První polovina příštího roku bude ve znamení pokračování a dokončení projektu Bezpečná stopa na cestě domů.
Naší snahou bude v projektu nadále pokračovat. Vše bude záležet na úspěšnosti při získávání finančních prostředků
na tento, podle nás velmi úspěšný, projekt. V současné době máme zastoupení ve Středočeském, Plzeňském
a Pardubickém kraji.

Vzdělávání
Příští rok připravujeme speciální sérii vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, rodiče a pečující.

Koncový stav

Náklady příštích období
Aktiva celkem

21 915,00

54 347,00

383 444,14

399 638,40

1 223,00

1 205,00

406 582,14

455 190,40

		

Pasiva		
Dodavatelé

383,40

721,43

Zaměstnanci

57 271,00

184 126,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení

14 963,00

18 353,00

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

6 413,00

7 866,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

6 360,00

27 855,00

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba
Výnosy příštích období
Fondy

Spolupráce

Výsledek hospodaření

Významná je pro nás spolupráce s náhradními rodiči a pěstouny a našimi kolegy z řad personálu obou kojeneckých

Pasiva celkem

393,00

686,00

315 214,71

199 256,27

4 940,31

5 584,03

643,72

10 742,67

406 582,14

455 190,40

ústavů, kterou chceme dále rozvíjet.
Naše spolupráce s neziskovými organizacemi bude pokračovat a těšíme se velmi na další rozšířené aktivity skrze
partnerství s organizací LATUS, o.p.s.
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Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů

Náklady

Dary na rok 2012

840 201,44

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí

1 694 079,00

Ostatní výnosy - spolupráce na projektech

34 000,00

Připsané úroky

2 961,67

Tržby z prodeje služeb – hlavní činnost

13 500,00

Tržby z prodeje zboží – vedlejší činnost

2 281,00


Kancelářské potřeby
Ostatní spotřebovávaný materiál
Kancelářská technika
Spotřeba energie
Spotřebované nákupy

Koncový stav
55 798,00
140 694,50
72 233,00
8 979,54
277 705,04

Celkem2 587 023,11
Cestovné98 641,00

Finanční dárci a přispěvovatelé

Poštovné2 092,00

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

10 000,00

FLEGELOVÁ Hana

3 000,00

FRANCÍRKOVÁ Šárka
HORAK Jan
Hotel Esplanade Praha, a. s.

Právníci a notáři

180,00

3 500,00

Ostatní poradci

2 750,00

972,00

INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

50 000,00

Vzdělávání6 000,00
Software - služby

3 475,00

Pojištění3 880,00
Ostatní služby

262 903,00

KOPTOVI500,00

Fiinanční vedení projektů

325 000,00

Mgr. Diana Kotková

Služby797 199,40

KADLECOVÁ Jana

2 400,00

2 000,00

MICHKOVA Miroslava

432,00

MIKEŠ Roman

1 000,00

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1 694 079,00

Mzdové náklady

685 888,00

Mzdové náklady – DPP

573 875,00
233 205,00

Nadace rozvoje občanské společnosti

167 969,00

Zákonné sociální pojištění

Nadace Vodafone Česká republika

114 750,00

Zákonné úraz. pojíštění KOOP

neznámý dárce

17 459,00

Siemens, s.r.o.

Osobní náklady

2 746,00
1 495 714,00

230 200,00

SK K2 o.s.

25 574,00

STRUNEČEK Pavel

125,00

SVOBODA Vaclav

Ostatní daně a poplatky

100,00

Daně a poplatky

100,00

3 802,00

ŠULCOVI Jana, Jan a Jeníček

22 000,00

TŮMOVÁ Karolína Ing.

8 600,00

TURNÍKOVÁ Lenka

8 730,00

TURNÍKOVÁ Margit

1 000,00

VÁCHA Pavel

122,00

VALCHA Pavel

108,00

Celkový součet

2 418 322,00

Fondy
Číslo účtu
Název účtu
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85 078,40

Auditoři7 200,00

30 000,00

20 000,00

Ing. Jarmila Mücková

Pronájem nebytových prostor

Jiné ostatní náklady

5 562,00

Ostatní náklady

5 562,00

Náklady celkem

2 576 280,44

Náklady na projekty a provoz
Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Pardubický kraj

766 904,00

Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Středočeský kraj

801 986,00

Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Plzeňský kraj

881 408,01
114 750,00

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

projekt Poznejte a naslouchejte 	

Celkem2 576 280,44

911100

Fond organizace

4 940,31

0,00

643,72

643,72

5 584,03

91x

Fondy

4 940,31

0,00

643,72

643,72

5 584,03

Provoz11 232,43
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ŠAFRÁN dětem, o.s.
Klimentská 1, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 4200196421/6800
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