VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ŠAFRÁN dětem
Obecně prospěšná společnost

Vážení přátelé,

nastal čas se poohlédnout zpět a zrekapitulovat naši činnost v roce 2014, který byl podle
čínského kalendáře označen za Rok dřevěného draka a jeho heslem bylo týmová
spolupráce.

Kalendář nám hlásil, že to bude rychlý, expanzivní a bujný rok a odmění všechny
s čestným smýšlením a smyslem pro disciplínu.

Netuším, jaký byl pro Vás, ale v Šafránu jsme byli zkoušeni na trpělivosti, disciplíně,
oddanosti poslání a vlastních limitech. Byl to rok plný nepřeberného povětšinou marného
úsilí o získání dotací pro podporu projektů pomáhajících dětem v raném věku a neskonale
trpělivé dobrovolnické práci na všech úrovních projektových i organizačních.

Dovolte mi ze srdce poděkovat všem kolegům, přátelům Šafránu za jejich úsilí a
schopnost rozdávat povzbuzení, radost a energii „našim dětem“ a Ministerstvu
zdravotnictví za podporu letního tábora dětí se znevýhodněními, naší patronce Karolině
Friedlové a horskému vůdci Liborovi Uhrovi a dalším podporovatelům za velkou
podporu a pomoc.

S úctou

Šárka Francírková
ředitelka sdružení
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Motto: "Odkud pocházím? Ze svého dětství" Antoine de Saint-Exupéry
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
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

ZPRÁVA O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:
Bc. Šárka Francírková
Mgr. Pavla Sýkorová
Bc. Lenka Kurovská
Správní rada:
Ing. Karolina Tůmová
Marcela Krušinová
Mgr. Markéta Adámková
Statutární orgán, ředitelka:
Bc. Šárka Francírková
Dozorčí rada:
Jana Vacenovská
Renata Kafková
Mgr. Radka Buďová
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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

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
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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. MÍSTA PŮSOBNOSTI ANEB KDE NÁS NAJDETE

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Bc. Šárka Francírková
Ředitelka
Ing. Karolina Tůmová
Marketing, PR
Ing. Zuzana Janoušková
Organizačně projektová kancelář
Mgr. Lenka Jůnová
Ekonomické oddělení
Martin Sígl
Účetní

PROJEKTOVÝ TÝM
Odborná garance, Supervize:
Mgr. Jiří Holý
Specialista projektu Tvůrčí dílna:
Bc. Lenka Kurovská
Pracovní tým středočeský kraj:
Ing. Zuzana Janoušková
vedoucí terénního týmu I.
Terénní asistenti:
Zuzana Janoušková
Jana Suková
Jiří Kopecký
Dana Hornofová
Pracovní tým plzeňský kraj:
Bc. Lenka Turníková
vedoucí terénního týmu II.
Bc. Gabriela Šímová
vedoucí terénního týmu III.
Terénní asistenti:
Lucie Smržová
Aneta Babková
Eva Nová
Dita Žihlová
Hana Jandová – Fialová
Markéta Hessová
Marcela Flídrová
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6. PROJEKTY

Bezpečná stopa
Termín realizace: leden 2014 – prosinec 2014
Místo realizace: Dětské centrum Strančice, Dětské centrum Plzeň, Dětský domov Doubravka
Bezpečná stopa je dobrovolnický program určený znevýhodněným dětem od 0 do 12 let, které
prožily trauma z odloučení od své biologické rodiny a prožívají své dětství v ústavních zařízeních
ve věku:
•děti kojeneckého věku (do 1 roku)
•děti předškolního věku (1 - 6 let)
•mladší děti (7 –12 let)
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Program funguje na principu přátelského sdílení dítěte s dospělým - dobrovolníkem a jeho cílem
je zvýšit kvalitu života dítěte a nabídnout mu v rámci pravidelného týdenního programu dostatek
nových bezpečných paměťových stop, které mu umožní navazovat nové bezpečné vztahové
zkušenosti. Program staví na principech porozumění dětem se znevýhodněními a soustředí se na
navázání kontaktu (saturace základních potřeb, péče, pozornost, bezpečí, doteky) a rozvoj
různých forem komunikace. Cílem programu je poskytnout dostatek nových podnětů, které
předchází různým formám deprivace a pomoci docílit zlepšení vztahových vazeb (jak v
současnosti, tak v budoucnosti) v síti sociálních vztahů a tím výrazně zvýšit kvalitu života dětí.
Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu 10 měsíců na jedno dopoledne v týdnu a
věnuje se rozvíjení kontaktu a komunikace s dítětem.
Dlouhodobý vztah dítěte s dospělým má vytvořit prostor pro rozvoj schopností dítěte
komunikovat s okolním světem.
Dobrovolníkem v projektu Bezpečná stopa se může stát osoba starší 18-ti let, která je zdravotně
způsobilá, má čistý trestní rejstřík, projde psychologickým pohovorem a speciálním školením.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů: 50
Počet kontaktů: 80
Počet vytvořených specializačních pomůcek: 50 Kufříků bezpečí (50 loutek, individuálních
knížek, olejů, polštářků, komunikačních karet, CD)
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Pobyt pro děti s vadami řeči
Putování s Malým princem z planety na planetu, o lišce a ztraceném ocásku

Termín realizace: 5. 7. 2014 – 11. 7. 2014
Místo realizace: Chata Hubertka, Vítkovice v Krkonoších
Cíl: podpora sociální zapojení dětí s komunikační poruchou
Cílová skupina: děti z biologických a náhradních rodin (ústavní dětské péče) s narušenými
komunikačními schopnostmi
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Pro projekt jsme si vypůjčili jako průvodce postavy Malého prince a jeho kamarádky lišky, se
kterými jsme putovali po planetách a zažívali s nimi nejrůznější dobrodružství. Cílem bylo hledání
a nalezení ztraceného ocásku. Liška ho ztratila na některé z planet. Děti s námi každý den jednu
planetu navštívili a plnili úkoly, které je na závěr k ocásku dovedli.
Pro Malého prince jsme se rozhodli proto, že jde o kouzelnou pohádkovou bytost, která nám
ukazuje, co je v životě důležité. Vydali jsme se tak na pouť, na které jsme se snažili odkrýt
skutečné hodnoty lidského života – přátelství a lásku. V rámci tábora jsme se zaměřili na rozvoj
výchovných aspektů, jako jsou odstraňování komunikačních barier, rozvoj verbální i neverbální
komunikace, podpora schopnosti empatie, rozvoj spolupráce, posilování sebevědomí a
sounáležitosti, získávání znalostí a dovedností, podpora fantazie, zdravý pohyb na zdravém
vzduchu, dodržování pevného denního režimu a povinností, emoční podpora, smysluplné trávení
volného času a prožívání skutečných emocí.
Projekt se zaměřil na sociální zapojení dětí s řečovou vadou, které jsou často ohroženy sociálním
vyloučením - vzhledem k jejich zdravotnímu postižení, narušené komunikační nemožnosti
zapojení do běžných aktivit vrstevníků.
Projekt si kladl za cíl dát těmto dětem možnost zažít to, co by v běžném životě nebo na běžném
táboře zažít nemohly.
Obsahem tábora byly především výtvarné aktivity propojené s nácvikem komunikativních
dovedností, divadlo a pohybové výchova propojená s relaxací a nácvikem dechových technik
a pěvecký sbor zaměřený rovněž na práci s hlasem a dechem.
Projekt umožnil dětem s vadou řeči zjistit, že se mohou zapojit do aktivit, do kterých by se
v běžném životě nezapojily.
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7. DALŠÍ AKTIVITY
Adidas – Continental Beskydská sedmička (dále jen B7) pomáhala i v roce 2014
Sportovci a celá B7 pomáhá také našim dětem!
Ve dnech 5 – 7. září 2014 se uskutečnil již 5. Ročník horského maratonu dvojic. Trasa vedla ze
slezkého Třince do moravského Frenštátu pod Radhoštěm. Náročný profil trati s více než 5 tisíci
výškovými metry řadí Beskydskou sedmičku mezi top extrémní závody konané na území ČR.
Zakladatel myšlenky Libor Uher věnoval finanční částku z registrace 300 míst tohoto extrémně
těžkého závodu na pomoc ohroženým a hendikepovaným dětem.
Díky Liboru Uhrovi a naší patronce Karolíně Friedlové, kteří propojili své síly, se pomohlo již
mnoha znevýhodněným dětem i dospělým.

Pilsner fest
Rockoví zpěváci s otevřeným srdcem pomáhali našim dětem!
Pilsner Fest je tradiční oslavou zrodu plzeňského originálního ležáku, který se uskutečnil v sobotu
4. října a připomněl si již 172 let od chvilek, kdy sládek Josef Groll uvařil první várku jedinečného
piva Pilsner Urquell. V rámci oslav byla podpořena i naše organizace a s ní i dobrovolnický
projekt Bezpečná stopa v Plzeňském kraji.
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Šafránový bál
Autorka myšlenky pomoci tancem Lucie Smržová nás pozvala na již pátý Šafránový bál, který se
konal 17. 1. 2014 od 20 hodin v Klubu v Horní Bříze. Již tradičně tuto akci podpořil orchestr
TREMOLO při ZUŠ ve Třemošné a TS QUICK DANCE Plzeň. Výtěžek z této akce a tomboly
podpořil tradičně dobrovolnický projekt Bezpečná stopa v Plzeňském kraji.

Český rozhlas pomáhal
Český rozhlas umožnil seznámení se s činností Šafránu v rámci dvou pořadů.

Tandem
S Janem Rosákem si povídala ředitelka Šárka Francírková.

Náš host
Vedoucí terénních týmů Lenka Turníková a terénní asistentka Lucie Smržová a jejich rozhovor
ohledně projektu Bezpečná stopa v plzeňském kraji.
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8. FINANČNÍ ZPRÁVA

Rozsah výnosů dle zdrojů
Text
Dary na rok 2014
Dotace od Ministerstva zdravotnictví České republiky
Připsané úroky
Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost
Celkem

Kč
75 081,35
40 000,00
76,48
78 500,00
193 657,83

Majetek a závazky
Počáteční stav

Koncový stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Aktiva celkem

37 494,00
158 432,37
0,00
29 641,00
1 215,00
226 782,37

12 613,00
212 304,60
9 500,00
0,00
1 215,00
235 632,60

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

10 362,90
87 419,00
9 243,00
3 961,00
10 035,00
2 877,00
85 633,11
16 326,70
924,66
226 782,37

22 827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195 477,76
17 251,36
76,48
235 632,60

Fondy
Číslo účtu Název účtu
Počáteční stav
911100
Fond organizace 16 326,70
91x
Fondy
16 326,70

Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl
0,00
924,66
924,66
0,00
924,66
924,66

Koncový stav
17 251,36
17 251,36
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Náklady
Koncový stav
Kancelářské potřeby
Ostatní spotřebovávaný materiál
Spotřeba energie
Spotřebované nákupy

1 719,00
2 854,00
2 379,95
6 952,95

Cestovné
Poštovné
Pronájem nebytových prostor
Auditoři
Vzdělávání
Software - služby
Pojištění
Ostatní služby
Služby

5 185,00
273,00
17 400,00
8 470,00
9 800,00
900,00
3 880,00
70 892,40
116 800,40

Mzdové náklady
Osobní náklady

66 000,00
66 000,00

Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky

1 100,00
1 100,00

Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady

2 128,00
2 128,00

Poskytnuté členské příspěvky
Poskytnuté příspěvky

600,00
600,00

Náklady celkem

193 581,35

Náklady na projekty a provoz
Projekt Putování s Malým princem
Provoz
Celkem

119 836,40
73 744,95
193 581,35
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Účetní závěrka

Činnost obecně prospěšné společnosti v roce 2014 podpořili:
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Činnost obecně prospěšné společnosti v roce 2014 podpořili:

9. PODĚKOVÁNÍ
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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10. SOUHRN VŠECH KONTAKTŮ
Bc. Šárka Francírková
Ředitelka ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
Tel: 777 047 395
Email: sarka@safrandetem.cz
Ing. Zuzana Janoušková
Vedoucí organizačně provozní kanceláře
Tel: 723 001 851
Email: zuzana@safrandetem.cz
Ing. Karolina Tůmová
Marketing a PR pracovník
Tel: 602 369 236
Email: karolina@safrandetem.cz
Mgr. Lenka Jůnová
Finanční manažerka, ekonomický úsek
Tel: 776 481 515
Email: lenka.junova@safrandetem.cz
Mgr. Libuše Bumbálková
Vedoucí terénního týmu – středočeský kraj
Tel: 777 564 441
Emai: libuse@safrandetem.cz
Bc. Lenka Turníková
Vedoucí terénních týmů – plzeňský kraj
Tel: 604 908 509
Email: lenka.t@safrandetem.cz
Bc. Lenka Kurovská
Specialista tvůrčí dílny
Tel: 728 845 541
Email: lenka.k@safrandetem.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Metodik terénních týmů
Tel: 778 001 081
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

