Výroční zpráva

2013

ŠAFRÁN dětem obecně prospěšná společnost

Vážení přátelé ŠAFRÁNU dětem, kolegové a milí dárci,
je mi velkou ctí, že mohu jako ředitelka obecně prospěšné společnosti
vložit do Vašich rukou naši první obsáhleji zpracovanou výroční zprávu.
V loňském roce došlo k mnoha slibovaným legislativním změnám, mezi
kterými bylo i přijetí novely občanského zákoníku a změn z ní vyplývajících, které vedlo k transformaci našeho občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost.
V předchozích letech jsme kladli důraz zejména na profesionalizaci
a rozvoj metodiky v přímé práci s dětmi a námi poskytovaných služeb.
V současné době zařazujeme do našich priorit prosazování, medializaci
a propagaci projektů v oblasti prevence traumatizace dětí, která je spojená
s nevhodnou komunikací při přechodech z péče do péče.
Velké úsilí věnujeme také zvýšení zájmu laické veřejnosti a otevření
diskuze nad tématy, která jsou pro ni tabu a chybí zde informovanost.
V následujících letech bychom rádi přispěli inovativními prvky k rozvoji
„aktivní“ sociální služby Transitní péče o ohrožené dítě v České republice
a pomohli tak „protkat“ a „utkat“ Bezpečnou síť mezi všemi pečujícími
v sociálním poli ohroženého dítěte.
Pevně věřím, že v budoucnu úspěšně navážeme na dobře vykonanou
práci z let minulých a otevřeme nové obzory pro naše již desetileté
působení s důrazem na zkvalitnění péče o ohrožené dítě.
Děkujeme za Vaši důvěru a podporu.

S úctou

Šárka Francírková
ředitelka sdružení
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2. Základní informace
ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

ZPRÁVA O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:
Bc. Šárka Francírková

Motto
„Odkud pocházím? Ze svého dětství“

Mgr. Pavla Sýkorová
Bc. Lenka Kurovská

Antoine de Saint-Exepúry
Správní rada:
Sídlo
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

Ing. Karolina Tůmová
Marcela Krušinová
Mgr. Markéta Adámková

Kontakty
kontaktní adresa: Klimentská 1, 110 00 Praha 1

Statutární orgán, ředitelka:
Bc. Šárka Francírková

tel.: +420 777 047 395
e-mail: safrandetem@centrum.cz
www.safrandetem.cz

Dozorčí rada:
Jana Vacenovská
Renata Kafková

Registrace

Mgr. Radka Buďová

Registrováno Ministerstvem vnitra ČR
dne 15. 6. 2005 pod č.j. VS/1-1/61150/05-R,
transformováno na obecně prospěšnou
společnost dne 31. 7. 2013 z rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Městským
soudem v Praze oddíl O, vložka 1179.
IČO
27001342
Bankovní spojení
Volksbank CZ, a. s., Praha 1
číslo účtu: 4200196421/6800
Aktivity z oblasti výzkumu, vývoje a životního
prostrědí nevykonáváme, neboť je nemáme
v hlavním poslání naší činnosti.
V zahraničí nemáme žádnou organizační jednotku.
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3. Poslání, cíle a druh poskytovaných služeb
Podporovat a rozvíjet projekty a služby, které zvyšují kvalitu života dětí se speciálním zaměřením na děti,
které prožily v raném věku trauma z odloučení od svých rodin.
Podporovat a iniciovat projekty a služby, které usnadňují dítěti přechod z ústavního prostředí do náhradní rodiny
a pomáhat pečujícím dítěte porozumět jeho návykům a specifikám v komunikaci a kontaktu.
Rozvíjet aktivity podporující inovační metodiky a projekty napomáhající k harmonickému rozvoji mezilidských
vztahů a nalezení nových cest k lepšímu porozumění mezi dětmi a dospělými.
Zvyšovat kvalitu péče o dítě a rodinu prostřednictvím vzdělávací, informační a osvětové činnosti.
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Druh obecně prospěšných služeb:
•

Vzdělávání rodin, dětí a mládeže v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pro efektivnější zvládání
náročných životních situací

•

Doprovázení a podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže ke zvyšování kvality života a vzdělání

•

Poskytování informací veřejnosti v oblasti komunikace, kontaktu, citové vazby a osobnostního rozvoje.

•

Publikační a osvětová činnost v oblasti komunikace, kontaktu, citové vazby a osobnostního rozvoje
osobnostního rozvoje.

Poskytované služby v oblasti náhradní rodinné péče
Služby během přijetí dítěte a těsně po přijetí dítěte do rodiny
•

příprava dítěte na změnu prostředí

•

terapeutické doprovázení (před příchodem do rodiny, při přechodu a v adaptaci)

•

podpora attachmentu /citové vazby/

•

pomoc při úpravě kontaktu dítěte s biologickou rodinou

Služby během náhradní rodinné péče
•

speciální služby pro rodiny s postiženými dětmi

•

terapeutické doprovázení rodin

•

průběžné vzdělávání náhradních rodičů

•

podpora attachmentu /citové vazby/

•

další terapeutické služby pro náhradní rodiny

•

rodinný koučink, arteterapie,podpůrné rodičovské i dětské skupiny,

Poskytované služby v oblasti rodinné péče
Služby pro děti
•

dlouhodobá podpora a doprovázení

•

podpora rozvoje schopnosti kontaktu a komunikace

•

podpora identity dítěte

•

arteterapie, muzikoterapie, fyzioterapie,
bazální stimulace, herní terapie ad.

•

poradenství

Služby pro rodiny
•

vzdělávání v oblasti komunikace, kontaktu a rozvoji citové vazby

•

podpora kontaktu s dítětem

•

podpora attachmentu

•

poradenství a další terapeutické služby
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4. Historie
2005
Dne 15. 6. 2005 zakladatelky Šárka Francírková a Jana Vacenovská registrovali občanské sdružení ŠAFRÁNEK
na MV ČR pod registračním číslem VS/1-1/61150/05-R. První aktivity byly uskutečňovány v rámci terénního
programu Dotek jako lék v Dětském domově (0-3let) Strančice.

2006
Terénní program Dotek jako lék I. a spolupráce s Dětským domovem (0-3let) Strančice, Cílem projektu bylo poskytnout
dostatek podnětů a zvýšit kvalitu života ohroženým dětem. Kontinuálně pokračuje, rozšiřuje se dobrovolnická
základna a počet dětí v programu.

2007
Terénní program Dotek jako lék II., tvorba a evaluace metodiky, rozšíření počtu dětí v programu. Metodika projektu
procházela oponenturou, evaluaci a zapracování připomínek do metodiky. Počet dětí, kterým bylo pomoženo
postupně narůstal a jeho působnost zaznamenávala úspěchy u rozličných druhů kombinovaných postižení
a začala nacházet své uplatnění v rámci konceptu Bazální stimulace®.

2008
Změna názvu sdružení na ŠAFRÁN dětem, o.s.,
Bezpečná stopa, úspěšný projekt si kladl za cíl v rámci nové metodiky práce zasét pozitivní paměťové stopy klidu,
bezpečí a limitů a prohloubit schopnost komunikovat se znevýhodněným dítětem předškolního věku a zvýšit
vnímavost ke specifikům komunikace v krizi s dítěte v přechodu z péče do péče a také kladl důraz na znalost
principů doprovázení znevýhodněných dětí a volby vhodných komunikačních strategií s dítětem.

2009
Bezpečná stopa na cestě domů, v srpnu roku 2009 se začal program rozšiřovat do dalšího regionu a to konkrétně
do Kojeneckého ústavu Plzeň
Respektuji Tě a naslouchám byl vzdělávací projekt sdružení určený pro přímé pracovníky s dětmi s cílem získat
mediační a facilitací dovednosti pro výkon povolání mediátora v sociální oblasti.
Vnímám Tě beze slov a Dotek jako lék – vzdělávací projekt , série seminářů pro biologické a náhradní rodiny
s cílem kladení důrazu na zvýšení rodičovských kompetencí a předání dovedností k prohloubení schopnosti kontaktu
a komunikacet uvnitř rodinného systému a tím zintenzivnit vzájemné sociální vazby mezi rodiči a dětmi.
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2010
Služby a aktivity navazovaly na předchozí činnost v tomto roce se soustředili do tří hlavních skupin
•

doprovázení dětí v ústavní péči

•

doprovázení dětí v náhradní rodinné péči

•

další pokračování úspěšného projektu Bezpečná stopa na cestě domů byl uskutečňován ve své rozšířené
podobě tří programů terénního, výrobního, sociálního a informačního ve dvou krajích středočeském
a plzeńském. Spolupráce probíhala v rámci zařízení DD Strančice, Kojenecký ústav Plzeň

2011
Hlavní činností bylo poskytování nové služby „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“ zaměřenou na podporu
dítěte při změně prostředí z ústavního prostředí do náhradní rodiny.
•

Bezpečná stopa na cestě domů

•

Svět očima druhého, terénní projekt s cílem pomoci náhradním rodinám a nově přijatým dětem v sociální
adaptaci a při utváření harmonického rodinné prostředí

•

Respektuji Tě a naslouchám II., vzdělávací projekt tentokrát určený pro náhradní rodiče s cílem získat
potřebné komunikační kompetence a dovednosti pro úspěšné zvládnutí role náhradního rodiče.

•

Bezpečný začátek, pilotní projekt s Rozumem a citem o.s., propojení dvou unikátní služeb doprovázení
dítěte a doprovázení náhradní rodiny

•

ŠAFRÁN dětem byla oceněna a vybrán jako nezisková organizace sdílející podobné společenské hodnoty
jako společnost Siemens, Excellence – špičkový výkon, Innovate – inovativní přístup,
Responsible – odpovědný přístup

2012
Pokračování v poskytování inovativní služby „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“, zaměřenou
na podporu dítěte při změně prostředí z ústavního prostředí do náhradní rodiny. Rozšíření působnosti do dalšího
regionu – pardubického kraje a to konkrétně se spoluprací s Kojeneckým ústavem Svitavy. Rozšíření působnosti
do dalšího dětského domova Doubravka, v plzeňském regionu.
Bezpečná stopa na cestě domů, projekt byl uskutečňován kontinuálně celoročně celkem pro 100 dětí v rámci
tří krajů a čtyř ústavních zařízení (DC Strančice, DC Plzeň, DD Doubravka, KU Svitavy)

2013
Pokračování v poskytování inovativní služby „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“ zaměřenou na
přípravu dítěte do náhradní rodinné péče a pomoc při jeho adaptaci v náhradní rodině. Bezpečná stopa na cestě
domů®, projekt uskutečňován opět pro 100 dětí v rámci tří krajů středočeský, plzeňský, pardubický a čtyř ústavních
dětských zařízení.
ŠAFRÁN dětem získal ocenění – Příklad dobré praxe v ČR.
Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, změna názvu ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
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5. Místa působnosti aneb kde nás najdete

Plzeňský
kraj

Středočeský
kraj

Pardubický
kraj

Místa terénní působnosti
Sídlo společnosti
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6. Organizační struktura
ředitelka
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PRACOVNÍ TÝM ORGANIZACE 2013 :
Bc. Šárka Francírková

Ing. Zuzana Janoušková

Martin Sígl

Ředitelka

Organizačně projektová kancelář

účetní

Ing. Karolina Tůmová

Mgr. Lenka Jůnová

Marketing, PR

Ekonomické oddělení
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7. Představení aktivit služby „průvodce dítěte v jeho
měnícím se prostředí“ a projektu „bezpečná stopa na
cestě domů®“
Hlavní činností obecně prospěšné společnosti ŠAFRÁN dětem v roce 2013 bylo poskytovat službu „Průvodce
dítěte v jeho měnícím se prostředí“. Ta je zaměřena na podporu pro sto dětí žijících v raném věku v ústavních
zařízeních (kojenecké ústavy a dětské domovy), a to nejen v období jejich pobytu v tomto prostředí, ale zejména
v kritických momentech přechodu do prostředí nového, ať už do náhradního rodinného systému či do dalšího zařízení.
Od počátku roku probíhala realizace projektu Bezpečná stopa na cestě domů v rámci tří krajů. Konkrétně v zařízeních
Dětské centrum Strančice, Dětské centrum Plzeň, Dětský domov Doubravka a Kojenecký ústav Svitavy. Na pravidelných
výjezdech se v průběhu realizace projektu pracovalo kontinuálně se sto dětmi.
Ve veškerých našich aktivitách jsme kladli důraz na průběžnou profesionalizaci týmu, interní vzdělání
a dodržování metodiky.

Inovativní přístup v projektech
ŠAFRÁN dětem klade důraz na podporu procesů úspěšné transformace systému péče o rodinu s dětmi, reagující
na roztříštěnost agendy péče o ohrožené dítě, která na úrovni vertikální i horizontální způsobuje obtíže v komunikaci
a kontaktu profesionálů napříč resorty, a tím se nevytváří dostatečně stabilní prostředí pro ohrožené dítě. V celkovém
systému chybí akcent na kontinuální doprovázení dítěte z péče do péče a komunikaci subjektů, na který v projektech
reagujeme a řešíme konkrétně tím, že budujeme mosty mezi dosud neefektivně komunikujícími systémy za účelem
zvýšení synergie.
První krok: Otevíráme prostor pro porozumění,
kontakt a komunikaci a přinášíme inovaci.
Druhý krok: Vytváříme novou pracovní pozici a přinášíme inovaci.

Základní principy naší práce:
Spolupráce
Respekt
Prevence
Zodpovědnost
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PROJEKTY
Projekt Bezpečná stopa na cestě domů
Termín realizace: leden 2013 – prosinec 2014
Místo realizace: Dětské centrum Strančice, Dětské centrum Plzeň, Dětský domov Doubravka, Kojenecký ústav Svitavy
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.
Služba je určená pro pomoc a podporu při doprovázení dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické
rodiny, v období jeho pobytu jak v ústavním zařízení, tak při přechodu do jiného prostředí. Vyvrcholením služby je
podpora dítěte v etapě tvorby nového rodinného systému či posilování stávajícího rodinného systému.
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
rodiny). V jednotlivých programech se soustředíme především na podporu identity dítěte a na zjištění informací
o jeho specifikách a návycích. Tyto informace pak vhodnou formou předáváme jeho pečujícím, tak aby mu lépe
porozuměli a dítě se mohlo snadněji adaptovat v novém sociálním prostředí.
Program se soustředil na zvýšení kvality života dětí a podporu jejich identity se zaměřením na přípravu dítěte na
„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: při přípravách přijetí dítěte
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
v terénním programu. Nabízíme též ambulantně podporu a pomoc ve chvílích, kdy si rodiče nejsou zcela jisti, zda
uspějí v nové roli nebo pochybují o své kompetenci.
Forma: terénní asistence, individuální konzultace, skupinová práce
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II. Při přechodu dítěte do rodiny a v „šestinedělí“
Podpora pro dítě: Pokud bylo dítě v ústavním zařízení součástí našeho programu, doprovázíme ho během
přechodu do náhradní rodiny. Při oficiálním předávání dítěte mezi pečujícími je přítomen dítěti známý terénní
asistent či mediátor, který se snaží tuto fázi usnadňovat a facilitovat, především pro dítě.
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
mohou náhradní rodiče navázat a lépe tak budovat a rozvíjet nově vznikající citovou vazbu s dítětem.
Forma: Doprovázení náhradních rodin formou terénní asistence v ústavním zařízení, pak při přechodu a nadále
v „šestinedělí“ po přijetí dítěte do nového sociálního prostředí. Tak jsou předány informace o návycích dítěte
a poskytnuta podpora rodičům v tomto prvním období.
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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 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.

Statistika za rok 2013:
Počet klientů: 100
Počet kontaktů: 160
Počet vytvořených specializačních pomůcek: 100 Kufříků bezpečí
(100 loutek, individuálních knížek, olejů, polštářků, komunikačních karet, CD)
Počet individuálních poradenství: 80
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8. Představení pracovního projektového týmu:
Projektové oddělení:
Metodická vedoucí týmů:

Pracovní tým
plzeňský kraj:

Pracovní tým
pardubický kraj:

Mgr. Pavla Sýkorová

vedoucí terénního týmu II.

vedoucí terénního týmu IV.

Bc. Lenka Turníková

Ing. Zuzana Janoušková

vedoucí terénního týmu III.

Terénní asistenti:

Bc. Gabriela Šímová

Helena Zavadilová

Odborná garance, Supervize:
Mgr. Jiří Holý

Renata Kafková

Specialista projektu Tvůrčí dílna:
Bc. Lenka Kurovská

Terénní asistenti:
Lucie Smržová
Aneta Babková

Pracovní tým
středočeský kraj:

Eva Nová

vedoucí terénního týmu I.

Hana Jandová – Fialová

Mgr. Libuše Bumbálková

Markéta Hessová

Dita Žihlová

Lucie Doležalová

Terénní asistenti:
Zuzana Janoušková
Jana Suková
Jiří Kopecký
Dana Hornofová

14

Marcela Flídrová

Hana Marešová

9. Další aktivity – časopis listy a lístky ze šafránu
Šafránový bál
Dne 18. ledna 2013 v Klubu v Horní Bříze se uskutečnil Šafránový bál,
který jako každý rok skvěle zorganizovala paní Lucie Smržová a dobrovolníci
z plzeňského týmu.

Setkání pod mraky
Dne 21. března získala naše organizace ocenění příkladu dobré praxe
na „Setkání pod mraky“. Toto slavnostní setkání uspořádala redakční
rada webových stránek Čí je dítě? a Centrum Sámovka – Vhled, o.s.
ve 27. patře pražského City Tower. Večer byl vyvrcholením prvního
ročníku vyhledávání a prezentace příkladů dobré praxe v práci
s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Během uplynulého roku
bylo představeno celkem deset subjektů, z celé České republiky.

IV. mezinárodní setkání pracovníků NRP
Dne 25. dubna měla Šárka Francírková příspěvek na téma „Průvodce
dítěte v jeho měnícím se prostředí“ na IV. mezinárodním setkání
pracovníků zabývajících se problematikou náhradní rodinné péče.

JSME CERTIFIKOVANÉ
SUPERVIDOVANÉ PRACOVIŠTĚ
BAZÁLNÍ STIMULACE.
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Pořad Kde peníze pomáhají
Dne 25. března 2013 na ČT 2 v pořadu „Kde peníze pomáhají“ představil ŠAFRÁN dětem svůj projekt Bezpečná stopa
na cestě domů. Ten získal ve výběrovém řízení 14. ročníku
sbírky Pomozte dětem 197.610 Kč. Projekt je zaměřen na
zlepšení kvality života padesáti dětí umístěných v ústavní
péči a podporu vztahových vazeb mezi nimi a pečujícími
osobami. Cílem je také připravit děti na změnu prostředí,
zmenšit trauma, které změna vyvolává a podpořit adaptaci
dítěte v novém prostředí.

Pořad Klíč
Dne 25. dubna odvysílala ČT2 pořad „Klíč“, kde vystupuje náš tým
středočeského kraje a Dětské centrum ve Strančicích. Již potřetí
byla v Klíči věnována pozornost Bazální stimulaci®, konceptu,
který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb a nachází
své nezastupitelné místo ve zdravotní péči, sociálních službách
a speciální pedagogice.

Kongres Bazální stimulace ®
Ve dnech 16. a 17. května 2013 se v Praze konal historicky V. národní kongres
Bazální stimulace® a X. Mezinárodní kongres Bazální stimulace®. ŠAFRÁN
dětem se zúčastnil Národního kongresu, který se kromě odborných témat
konal především ve znamení paralel mezi těžkými životními situacemi lidí
s postižením a náročnými vysokohorskými výstupy.

Setkání týmů
V červnu se také konalo setkání terénních
týmů našeho sdružení a oslava již devátých
Šafránkových narozenin!
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Židličkový bazar a pohádková cesta
Přátelé Šulcovi uspořádali letos v srpnu opět pro ŠAFRÁN
a jeho dětičky Židličkový bazar. Pro děti i hravé dospělé
připravili také pohádkovou cestu.

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.

Vánoční benefiční koncert a Mikulášská
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10. Finanční zpráva, audit
Majetek a závazky
Počáteční stav

Koncový stav

Aktiva		
Pokladna
Bankovní účty
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Aktiva celkem

54 347,00

37 494,00

399 638,40

158 432,37

0,00

29 641,00

1 205,00

1 215,00

455 190,40

226 782,37

		

Pasiva		
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Záloha na daň z příjmů - závislá čin.
Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba
Výnosy příštích období
Fondy
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem

721,43

10 362,90

184 126,00

87 419,00

18 353,00

9 243,00

7 866,00

3 961,00

27 855,00

10 035,00

686,00

2 877,00

199 256,27

85 633,11

5 584,03

16 326,70

10 742,67

924,66

455 190,40

226 782,37

Rozsah výnosů dle zdrojů
Dary na rok 2013

516 064,16

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí

1 011 483,00

Připsané úroky

924,66

Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost

33 200,00

Celkem1 561 671,82

Fondy
Číslo účtu
Název účtu
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Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

911100

Fond organizace

5 584,03

0,00

10 742,67

10 742,67

16 326,70

91x

Fondy

5 584,03

0,00

10 742,67

10 742,67

16 326,70

Náklady


Koncový stav

Kancelářské potřeby

21 508,00

Ostatní spotřebovávaný materiál

70 695,50

Ostatní evidovatelný majetek

12 890,00

Spotřeba energie
Spotřebované nákupy

9 246,73
114 340,23

		
Cestovné66 133,00
Poštovné677,00
Pronájem nebytových prostor

88 643,53

Auditoři7 260,00
Právníci a notáři

10 097,00

Vzdělávání50 000,00
Software – služby

562,00

Pojištění3 880,00
Ostatní služby

177 734,00

Služby404 986,53

Mzdové náklady

902 300,00

Zákonné sociální pojištění

131 840,00

Zákonné úraz. pojíštění KOOP
Osobní náklady

1 997,00
1 036 137,00

Ostatní daně a poplatky

100,00

Daně a poplatky

100,00

Dary2 000,00
Jiné ostatní náklady

3 183,40

Ostatní náklady

5 183,40

		
Náklady celkem

1 560 747,16

Náklady na projekty a provoz


Koncový stav

Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Pardubický kraj

536 246,80

Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Středočeský kraj

436 585,41

Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Plzeňský kraj

574 566,95

Projekt Bezpečná stopa na cestě domů Liberecký kraj

1 260,00

Provoz12 088,00
Celkem1 560 747,16
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11. Poděkování
Činnost obecně prospěšné společnosti v roce 2013 podpořili:
Finanční dárci a přispěvovatelé
Elsin
FRANCÍREK František
HORAK Jan

75 000,00
1 750,00

INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

25 000,00

Kopta Jan, DiS.

27 400,00

Medek Jan

15 000,00

JŮNOVÁ Lenka Mgr.

40 000,00

KADLECOVÁ Jana

200,00

KONEČNÁ Kateřina

15 000,00

KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s.

10 000,00

LÍSKOVCOVÁ Jana
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Nadační fond J&T
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
PROCHÁZKOVÁ Marie
RANOCHOVÁ Lenka

2 000,00
1 011 483,00
100 000,00
50 000,00
2 000,00
200,00

SAKUMA Eva

1 000,00

VÁCHA Pavel

250,00

Celkový součet

Jak nám můžete pomoci?
Zasláním příspěvku
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s., Praha 1
Číslo účtu: 4200196421/6800

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat dětem!
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8 000,00

1 384 283,00

12. Souhrn všech kontaktů
Šárka Francírková

Mgr. Libuše Bumbálková

Ředitelka ŠAFRÁN dětem, o.p.s.

Vedoucí terénního týmu – středočeský kraj

Tel: 777 047 395

Tel: 777 564 441

Email: sarka@safrandetem.cz

Emai: libuse@safrandetem.cz

Ing. Zuzana Janoušková

Bc. Lenka Turníková

Vedoucí organizačně provozní kanceláře

Vedoucí terénních týmů – plzeňský kraj

Tel: 723 001 851

Tel: 604 908 509

Email: zuzana@safrandetem.cz

Email: lenka.t@safrandetem.cz

Ing.Karolina Tůmová

Bc. Lenka Kurovská

Marketing a PR pracovník

Specialista výtvarné dílny

Tel: 602 369 236

Tel: 728 845 541

Email: karolina@safrandetem.cz

Email: lenka.k@safrandetem.cz

Mgr. Lenka Jůnová

Mgr. Pavla Sýkorová

Finanční manažerka, ekonomický úsek

Metodik terénních týmů

Tel: 776 481 515

Tel: 778 001 081

Email: lenka.junova@safrandetem.cz

Email: pavla@safrandetem.cz
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ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
Klimentská 1, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 4200196421/6800
www.safrandetem.cz

