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NADACE SIRIUS

 zapojila se mezi charitativní organizace v roce 2008

 jejím hlavním posláním je pomáhat dětem, které neměly v životě štěstí

 realizuje a finančně podporuje projekty zaměřené na:

 primární prevenci ohrožení rodiny

 náhradní rodinnou péči 

 děti se zdravotním postižením
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Vnímání PRIMÁRNÍ PREVENCE Nadací Sirius

• Nadace Sirius shledává primární prevenci ohrožení dítěte jako zásadní v oblasti 
péče o děti, proto jí věnuje velkou část ze své činnosti.

• Primární prevence ve svém skutečném významu „předcházení“ může zabránit 
celé řadě problémů, jejichž pozdější řešení může být velmi náročné a 
zdlouhavé.

• Cílem aktivit/projektů primární prevence v pojetí nadace je:

- eliminace ohrožení dítěte, aby k němu vůbec nedošlo
- oddálení ohrožení dítěte, pokud ho nelze eliminovat
- zmírnění dopadů na dítě, pokud nelze ohrožení dítěte eliminovat, popř. oddálit
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Projekt PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY

 Cíl projektu: zmapování oblasti primární prevence v ČR a to jak z pohledu 
funkčnosti systému, existence podpůrných a poradenských služeb, sítě 
odborníků, tak i z pohledu funkčnosti rodiny jako takové, a to především 
optikou ohroženého dítěte.

 Zmapování oblasti primární prevence bude sloužit především k zacílení 
následných aktivit nadace prostřednictvím grantových řízení a projektů, jejichž 
společným obecným cílem je podpora zdravého fungování rodiny, která je pro 
zdravý vývoj dítěte nenahraditelná, a včasná identifikace jejího případného 
ohrožení.
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Hlavní aktivity projektu 

 Výzkum Predikce ohrožení rodiny
Termín realizace: září 2014 – červen 2016
Závěrečná zpráva z výzkumu: Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje

Predikční modely ohrožení dítěte (skóring)
Termín realizace: leden 2016 – stále probíhá

 Expertní kulaté stoly
Termín realizace: červen 2016 – červen 2017
Výzkumná zpráva: RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU

Možnosti prevence, podpory a spolupráce
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Cíl a výstupy z EXPERTNÍCH KULATÝCH STOLŮ

Cíl: 
 Identifikace problémů v oblasti primární prevence a následné vytvoření návrhu 

preventivních aktivit
 Otevření veřejné diskuze na téma podpora rodin s dětmi, inspirace pro tvorbu 

koncepcí a politik, inspirace pro donátory a realizátory preventivních aktivit

Výstup:
 Výzkumná zpráva „RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU – možnosti prevence, podpory 

a spolupráce“

1) Analytická část – 1. přednáška
2) Návrhová část  – 2. přednáška

…představení závěrů z kulatých stolů je jedním z témat dnešní konference.
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Děkujeme za pozornost a za Vaší účast 
na konferenci

PODPORA RODIN S DĚTMI 
problémy, návrhy a inspirace


