V rámci projektu BESIT (Bezpečná síť tranzitní péče)

Otevíráme komplexní rozvojový program
v tranzitní péči

DÍTĚ VE ZMĚNĚ
určený pro doprovázející pracovníky dětí a rodin ve změně, pro organizace v síti
„P(R)OTKÁVÁNÍ“ a další specialisty, kteří se o téma zajímají.
Program čerpá z několikaleté zkušenosti lektorů ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
ve specializovaných programech Tranzitní péče a v přímé práci s dětmi
a rodinami procházejícími náročnou životní změnou.
Základem programu je komplexní provázení dítěte a rodiny všemi fázemi
náročné změny napříč jednotlivými mezioborovými oblastmi péče o dítě
a podpora implementace tranzitní péče do praxe.
Rozvojový program financovaný Evropským sociálním fondem nabídne pracovníkům
mezioborových týmů takové komunikační dovednosti a techniky, které jim umožní efektivně
komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, rodiny i profesionála ve všech 4 fázích změny
v TRANZITNÍ PÉČI (přípravná fáze, přechodová / tranzitní fáze, adaptační a stabilizační fáze).
Program v teoretické i zážitkové rovině seznámí účastníky se základními cíli provázení v tranzitní péči a s principy
naslouchání potřebám a názorům dítěte. Zároveň podpoří přenos a implementaci tranzitní péče do praxe účastníků.








Základní principy přístupu zaměřeného na člověka,
možnosti a používání nejčastějších prvků alternativní komunikace,
konkrétní metody komunikace využívané v provázení dětí s ohledem na psychomotorický vývoj dítěte,
základy krizové intervence využívané v tranzitní péči,
postupy a standardizace záznamu, vedení dokumentace této komunikace,
podstata jednotného předávání informací a nezbytnost záznamu pro tvorbu podpůrné sítě okolo klienta,
odkrytí a objasnění vlivu předešlých aspektů na budování pocitu bezpečí dítěte při plánování a realizaci přechodu
a poskytování sociálně právní ochrany dětí.

Termíny konání:

Lektoři:

28. - 29. 1. 2021 od 9 do 16:30
22. - 23. 4. 2021 od 9 do 16:30
23. - 24. 9. 2021 od 9 do 16:30

Bc. Šárka Francírková
Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Jolana Prušková a hosté

Místo konání: Rodinné centrum Milovice
Přihlášky na

WWW.SAFRANDETEM.CZ

Informace k přihlášení – Petra Rejsková, tel 606 153 655

