BEZPEČNÁ SÍŤ
Tranzitní péče jako systematický nástroj
zapojování dětí do rozhodovacích procesů
Projekt je pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdo jsme?

Proč tu jsme?

Organizace Šafrán dětem, o.p.s., se
dlouhodobě věnuje problematice kontinuálního doprovázení při přechodech dětí
mezi různými druhy péče (časté stěhování
dětí a časté změny pečujících o dítě):

Jsou to právě přechodové okamžiky
a procesy, které dítě silně traumatizují.

• porodnice –> ústavní péče –>
přechodná pěstounská péče,
• přechodná pěstounská péče ->
jiná péče (vlastní, adoptivní, další
pěstounská péče),
• vlastní rodina –> přechodná pěstounská
péče –> jiná péče (zpět vlastní, adoptivní,
další pěstounská péče).

Představte si, že by pro vás bez jakkékoliv
přípravy, tady a teď, když čtete tyto řádky,
přišel zcela neznámý člověk a vytrhl vás
z vašeho prostředí. Bez vysvětlení, bez
možnosti vzít si své oblíbené věci, na kterých
vám záleží. Nemohli byste o tom, co se děje,
říct žádnému kolegovi nebo příteli, a ani
v klidu dopít kávu… Zvláštní a děsivá představa
i pro dospělého člověka, natož pro dítě!
Děti se potřebují cítit v bezpečí. K tomu
potřebují čas, informace a vhodný přístup.
My ukazujeme cesty, jak dítě připravit na
nové prostředí a také jak připravit nové
prostředí na dítě.

Co je to Bezpečná síť?
Projekt, který podporuje kontinuální doprovázení dítěte v tranzitní péči
a komunikaci mezi profesionály v jeho sociálním poli.
Vytváří prostor pro profesionály z různých resortů (sociální pracovníky, pedagogy,
zdravotníky, policisty ad.), kteří hledají cesty ke zvýšení kvality života dětí
prostřednictvím síťování a kontinuální péče v zájmu bezpečí dítěte.

PŘECHODY DĚTI BOLÍ
„Změna je život.“ Ale jen pro toho, kdo je na ni připraven.

Staňte se součástí bezpečné sítě
• Proškolíme jednotlivce i odborná pracoviště (získáte metodiku včetně
přílohy Knížka bezpečného kontaktu, certifikaci a odznak proškoleného
profesionála či certifikát pracoviště). Podívejte se na naše filmy, přečtěte si
naši metodiku a získané poznatky využívejte v praxi.
www.safrandetem.cz/videospoty
• Účastněte se společných setkání, kulatých stolů, konference.

Co bude obsahem vzdělávání?
V rámci projektu se můžete seznámit během jednodenního semináře
s jedním z následujících témat.
Seminář 1: Jak naslouchat a respektovat názor dítěte procházejícího
složitou životní situací a krizí v tranzitní péči
Seminář 2: Mezioborová komunikace v praxi jako prevence
neprovázanosti systému péče o dítě
S
Seminář 3: Jak komunikovat a připravovat dítě na tranzit a úspěšnou
adaptaci v novém prostředí (zaměření na věkovou
skupinu 0–7 let, děti s postiženími a děti z minoritních
skupin, studijní materiály – metodika a příloha Knížka
bezpečného kontaktu – a veškerá dokumentace zdarma)
V rámci seminářů se bude pracovat s vytvořenými vzdělávacími
vvideospoty, které mohou sloužit jako nástroj pro vaši práci
a komunikaci s dítětem.

www.safrandetem.cz/bezpecna-sit
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

