Projekt: Bezpečná síť
Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2015
Datum ukončení projektu: 29.2.2016

Školení metod komunikace s rodinou a dětmi - rozvoj kompetencí
Datum zahájení: Leden 2015
Datum ukončení: Duben 2015
Popis aktivity
Absolventi akreditovaného kurzu – pracovníci mezioborových týmů v této fázi projektu, zvýšili své kompetence komunikační
dovednosti a získali techniky, které jim umožní efektivněji komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, jakožto jednoho z
hlavních (bazálních) motivů pro plánování a realizaci tranzitních programů.
Skupina složená z 24 zájemců o zvýšení kvalifikace vybraná z řad osob z profesních skupin (sociální pracovníci, pedagogové,
zdravotníci a policisté) a organizací působících v ústeckém kraji. Tyto cílové skupiny jsme vybrali proto, že jsou klíčovými
aktéry během tranzitních procesů dětí. Zároveň jsme právě tyto odborníky a zástupce organizací přizvali do pracovních
skupin, které budou tvořit Metodiku tranzitní péče.
Komplexní podpora zájemcům o zvýšení kvalifikace v rámci projektu zahájila úvodním odborným školením a motivační
aktivitou vedené zkušenou lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou v termínech: 4. 2., 6. 2., 10. 2. 2015 v prostorách Impact
HUB Praha. Hlavními tématy byla: práce s kompetencemi za pomocí osobního modelu, práce s profesními úspěchy a
profesní vizí.
Na úvodní seminář navazoval akreditovaný prezenční kurz s dotací 16 hodin - Úvodní vhled do problematiky komunikace s
rodinou a dětmi při poskytování sociálně právní ochrany dětí, č. akreditace 2014/0662-PC/SP. Kurzy probíhali v
termínech: 12. – 13. 2. , 21. – 22. 2. , 23.2 - 24.2. 2. 2015 v prostorách Praha - Klimentská 1246/1 a Impact HUB Praha.
Hlavní témata a okruhy vzdělávání : Vliv prenatálního a časně postnatálního období na raný psychický vývoj dítěte, Sociální
pole dítěte a jeho účastníci, Bezpečí a jeho význam pro dítě, Zásady komunikace s dítětem a rodinou v krizi, Význam
přechodových situací v životě dítěte, Psychohygienu pomáhajících profesionálů pracujících s dětmi.
Kurz lektorovali: Bc. Šárka Francírková, Mgr. Michaela Charypaová, Mgr. Jiří Holý, Mgr. Pavla Sýkorová
Zástupci organizací, kteří se do vzdělávání a projektu zapojily: Centrum pro dítě a rodinu, Dětský domov Česká kamenice,
Děti patří domů o.s., Centrum pro náhradní rodinu o.p.s., Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - Most, Dětský domov Ústí nad
Labem, Lumos, Dětský domov Dlažkovice - Litoměřice, Dobrá rodina o.p.s. , Dům na půli cesty v Mostě – K srdci klíč o.p.s.,
Městský úřad Rumburk, Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace táta a máma, Rozum a Cit o.s., Nadační fond Pro radostný život
- MUDr. Hassan Mezián.

Tvorba Metodiky a Standardů v pracovních skupinách
Datum zahájení: Březen 2015
Datum ukončení: Listopad 2015
Ve čtyřech pracovních skupinách, které jsou profesně namíchány, (sociální pracovníci, pedagogové, zdravotníci, zástupci
neziskových organizací a další specialisté) bude vznikat Metodika participativním přístupem. Umožní interakci expertům,
přímou oponenturu a efektivní zpětnou vazbu.
Každá skupina se sejde alespoň dvakrát. Kromě společných sezení, bude zřízeno společné virtuální úložiště, kde budou
jednotlivé dokumenty členům pracovních skupin k dispozici.

Kulatý stůl
Dne 22. dubna 2014 uspořádal ŠAFRÁN dětem, o.p.s. v rámci svého projektu „Bezpečná síť - tranzitní péče jako
systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Kulatý stůl, jehož posláním byla podpora zapojení dětí do
rozhodovacích procesů a multidisciplinární spolupráce při vzniku nové služby – doprovázení dítěte. Kulatého stolu se
zúčastnili zástupci organizací, kteří absolvovali vzdělávací kurzy v projektu a zástupci organizací působících v oblasti péče o
ohrožené dítě: Centrum pro dítě a rodinu, Dětský domov Česká kamenice, Děti patří domů o.s., Centrum pro náhradní
rodinu o.p.s., Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - Most, Dětský domov Ústí nad Labem, Lumos, Dětský domov Dlažkovice Litoměřice, Dům na půli cesty v Mostě – K srdci klíč o.p.s., Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace táta a máma, Rozum a Cit
o.s., Spokojeni o.p.s. , Latus o.p.s. a dále mladí lidé, kteří mají osobní zkušenost s náhradní péčí zejména skrze organizaci
Vteřina poté o.s.

Tvorba instruktážních videospotů
Tvorba 3 instruktážních a osvětových videospotů, které se stanou praktickým doplňkem k metodice a navazujícím
vzdělávacím programům bude probíhat paralelně s tvorbou metodiky.
Stručný obsah videospotů:
První videospot: bude zacílen na odbornou veřejnost a bude osvětově-motivační. Očima dítěte bude vysvětlovat, kde jsou
úskalí, jak dítě ohrožuje neprovázanost systému.
Druhý videospot: bude zaměřen na pracovníky OSPOD a doprovázející pracovníky a bude více instruktážní. Tématem bude
jak se dají řešit přechodové situace.
Třetí videospot: bude podporou pro přímé pracovníky s dětmi, postaven na vhodné audiovizuální formě pro děti.
Otázky, které bude tematizovat (z pohledu dětí):
- Jsem v krizi, kdo jsi ty?
- Chci vědět proč a co se děje?
- Chci vědět kam jdu?
- Chci vědět co bude dál se mnou (s rodiči, sourozenci atp.)
Po jeho dokončení uspořádáme sérii promítání pro děti z různých institucí, abychom získali zpětnou vazbu.
Videospoty budou volně ke stažení a dostupné všem, kteří by je potřebovali a chtěli využít.

Tvorba vzdělávacích programů
Datum zahájení: Srpen 2015
Datum ukončení: Leden 2016
Na základě Metodiky (aktivita č. 2.) a doporučení pracovních skupin připravíme návrhy na další vzdělávací programy
navazující na již akreditovaný kurz Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou a dětmi při poskytování sociálně
právní ochrany dětí. Na základě zkušeností z proběhlého vzdělávacího programu a zpětné vazby z pracovních skupin budou
návrhy na pokračovací vzdělávací programy přizpůsobeny na míru jednotlivým cílovým skupinám (účastníkům tranzitních
přechodů dítěte - sociálním pracovníkům, pedagogům, policistům a zdravotníkům.
Vzdělávací programy budou aktivně pracovat s videospoty připravenými v aktivitě č. 4 a budou připraveny k podání k
akreditaci.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

