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Workshop „Bezpečné sítě“ – JAK NASLOUCHAT A RESPEKTOVAT NÁZOR DÍTĚTE 

PROCHÁZEJÍCÍ SLOŽITOU ŽIVOTNÍ SITUACÍ A KRIZÍ V TRANZITNÍ PÉČI 
 
Srdečně Vás zveme na workshop v rámci projektu Bezpečná síť v praxi – tranzitní péče jako systematický nástroj 
zapojování dětí do rozhodovacích procesů.  
 

CO? 
Vzdělávací program reaguje na analýzu vzdělávacích potřeb z terénu. Pracovníci, kteří přicházejí s našimi dětmi 

do kontaktu, často reflektují ve svých připomínkách nedostatek komunikačních technik a nástrojů pro intenzivní 

práci s dětmi a obtíže při navazování vztahu s dětskými klienty. Pracovníci mají často pro svou nezkušenost 

obavy z vedení hlubších hovorů s dětmi. Často je pro ně obtížné zorientovat se ve vyjádření dětí, která mohou 

působit chaoticky a ambivalentně.  

JAK? 
V průběhu workshopu budou společně diskutovány oblasti: 
 

o základy komunikace s dítětem v krizi (náročné situace přechodů), 

o základní principy zjišťování názoru u dětí různých věkových skupin, 

o základní principy respektujícího přístupu zaměřeného na dítě. 

PRO KOHO? 
Workshop je určen odborníkům (pedagogové, policisté, sociální pracovníci, soudní vykonavatelé, zdravotničtí 
pracovníci), kteří se dostávají do kontaktu s dětmi v náročných životních situacích změn a přechodů – odebírání 
dětí z rodin, přechody z jedné formy péče do jiné – např. z kojeneckého ústavu do náhradní rodinné péče. 
Workshop čerpá z několikaleté zkušenosti organizace pracující s dětmi v těch etapách jejich života, ve kterých 
zažívají nelehké změny (tranzitní péče, děti v přechodových situacích). Tyto změny mohou mnohdy vyústit v 
psychickou krizi. S následky těchto změn se značná část dětí potýká ve větší či menší míře po celý jejich život. 
Pracovníci, kteří přicházejí s dětmi v přechodových situacích do kontaktu, by měli umět dítě na tuto náročnou 
etapu jejich života připravit. Zároveň by jim měli umět pomoci s adaptací na nové prostředí.  
 

PROČ A ZA KOLIK? 
ŠAFRÁN dětem, o.p.s. by touto cestou rád přispěl k rozvoji a profesionalizaci systému péče o ohrožené děti  
v ČR. Pro odborníky je účast na workshopu bezplatná. Celý projekt je podpořen finančním grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska. 
 
 

KDE A KDY? 
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Pokud Vás nabídka odborného vzdělání zaujala, potvrďte prosím účast na email: zuzka.pavlovska@gmail.com 
 

 
 
 
S pozdravem                                                                                 
 

    Bc. Šárka Francírková 
                                           ředitelka     
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