
                 

Tisková zpráva                                                                      Praha, 27. 1. 2014 
 
 
Informační portál Šance Dětem, který rodinám poskytuje rady pro řešení 
problémů s dětmi, vstupuje do roku 2014 s řadou novinek.  
 
Portál www.sancedetem.cz už třetím rokem přináší kvalitní informace pro rodiny 
s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci. První 
letošní novinkou portálu budou webináře pro rodiče. Tyto on-line semináře umožní 
rodičům setkání a konzultaci s odborníkem bez nutnosti opustit teplo domova. 
„Připravované webináře budou pro rodiče zdarma a mezi jejich témata budou patřit 
závažné potíže s dětmi, jako je např. sebepoškozování nebo šikana. Webinář vždy 
povede zkušený odborník na danou problematiku,“ popisuje chystanou novinku 
projektová manažerka portálu Hana Hoffmannová. 
  
Novou součástí Sancedetem.cz mají být také videodokumenty, které návštěvníkům 
portálu přiblíží zlomové okamžiky v životě dítěte a jeho rodiny a to, jak se konkrétní 
rodiny dokázaly se závažným problémem či nepříznivou diagnózou vypořádat. Půjde 
například o situace, kdy se rodiče dozvědí o závažném onemocnění či zdravotním 
postižení dítěte, kdy zjistí, že jejich dítě bere drogy nebo trpí poruchou příjmu 
potravy. 
 
Mezi vyhledávané formy informování návštěvníků portálu patří pravidelná témata 
měsíce. Portál Šance Dětem v nich v úzké spolupráci s odborníky radí rodičům, jak 
se vypořádat s problémy ohrožujícími jejich děti. Součástí témat měsíce jsou i 
kontakty na organizace a odborná pracoviště, tipy na související literaturu, výsledky 
průzkumů, kvízy pro rodiče a videorozhovor s odborníkem.  
  
Mezi plánovanými tématy měsíce pro rok 2014 jsou: Děti versus sociální sítě, Jak 
zvládat pubertu svých dětí a vyvarovat se největších rizik, Děti a sexualita, Typy 
porozvodové péče o děti a jejich úskalí, Nejčastější výchovné problémy současnosti 
a jejich řešení, Psychická odolnost dítěte a jak ji posilovat či Sourozenecké vztahy. 
 
Významnou součástí portálu je také on-line knihovna, která obsahuje již více než 
25 000 záznamů o všem, co se týká ohrožení zdravého vývoje dětí.  
 
 
Více informací: www.SanceDetem.cz, www.youtube.com/SanceDetem, www.facebook.com/sancedetem 

 

 
Realizátor: 

Cílem Nadace Sirius je pomáhat dětem, které neměly v životě štěstí. Nadace hledá systematická a účelná řešení 
problémů dětí s důrazem na jejich prevenci. Maximálně využívá české a mezinárodní zkušenosti a příklady dobré 
praxe, spolupracuje s předními odborníky. Za dobu svého působení podpořila nadace řadu projektů zaměřených 
na ohrožené rodiny a děti, dále také iniciuje kampaň chodicilide.cz. Více informací o činnosti nadace na 
www.nadacesirius.cz. 
 
 
Kontakt: 

http://www.sancedetem.cz/
http://www.youtube.com/SanceDetem
http://www.facebook.com/sancedetem
http://www.nadacesirius.cz/


                 

 
Hana Hoffmannová 
projektová manažerka, Nadace Sirius 
tel.: +420 606 760 623  
e-mail: hana.hoffmannova@sancedetem.cz 

Gabriela Zajícová 
tiskový servis  
tel.: +420 776 757 546 
e-mail: gabriela.zajicova@sancedetem.cz 
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