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Nadace Sirius podpořila činnost portálu Šance Dětem natočením 

dokumentárního cyklu zaměřeného na každodenní život rodin 

s postiženými či vážně nemocnými dětmi 
 

 

(Praha, 17. února 2015) Dvanáct dílů. Dvanáct rodin. Dvanáct příběhů, v nichž podstatnou 

roli hraje postižení či závažné onemocnění. Vznikem cyklu videodokumentů Nadace Sirius 

podporuje činnost portálu Šance Dětem, jenž přináší komplexní informace o zdravotním, 

psychickém a sociálním ohrožení dítěte. 

 

„Na portálu Šance Dětem, který úspěšně funguje čtvrtým rokem, přinášíme ve spolupráci 

s odborníky články a videorozhovory související s problematikou ohrožených dětí. Naším cílem 

je poskytovat kvalitní a úplné informace k daným tématům. Hledali jsme další formát, díky 

kterému bychom mohli veřejnosti co nejvíce přiblížit, jaký je život s dítětem s postižením či 

závažným onemocněním, a zároveň dát podporu dalším rodičům, kteří se ocitnou v nelehké 

životní situaci. Dokumentární cyklus, jehož hlavními hrdiny jsou rodiny, které mají osobní 

prožitou nebo prožívanou zkušenost s dětmi s postižením či vážnou nemocí, nám přišel jako 

nejlepší cesta,“ objasňuje Zuzana Ježková, projektová manažerka portálu Šance Dětem. 

 

Videodokumenty odkrývají, před jaké problémy jsou postaveni rodiče, když je u jejich dítěte 

diagnostikováno postižení či závažné onemocnění, a jak vypadá jejich každodenní život. „Na 

konkrétních příbězích chceme ukázat, jak se dají problémy zvládnout. Věříme, že zhruba 

čtvrthodinové dokumentární filmy mohou jiným rodičům přinést mimo jiné podpůrný pocit, že 

i v tak náročné životní situaci nejsou sami,“ dodává Zuzana Ježková. 

 

Jednotlivé díly dokumentárního cyklu budou postupně zveřejňovány na portálu 

SanceDetem.cz. Diváci se tak dozvědí, co zažívali rodiče Daniela, když byl jejich synovi 

diagnostikován vzácný Angelmannův syndrom. Jak kombinované postižení dcery Elišky 

změnilo život její mamince. Co přinesla svým blízkým Karlička, která se narodila 

s obličejovým rozštěpem. Jak se žije malému Damiánovi s Downovým syndromem ve 

velké rodině s dalšími třemi sourozenci či jaký boj svedl na začátku svého života František, 

který se narodil jako nedonošené miminko… 

 

Seriál pro Nadaci Sirius připravuje tým ve složení scenárista a režisér David Laňka, 

kameraman Jan Placák a střihač Jan Čížek. „Cyklus v komorním osazení, abychom se 

v jednotlivých rodinách a domácnostech pohybovali prakticky neviditelně a nenarušovali příliš 

jejich chod. Musím říct, že všichni aktéři Šance Dětem, kteří nás pustili do svých životů, si 

http://www.sancedetem.cz/
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zasluhují náš veliký obdiv, jak postižení či onemocnění svých dětí zvládají, s jakou 

vyrovnaností se o své děti starají. Pokaždé, když natáčení končí, uvědomujeme si, jaká 

vzácnost je zdraví,“ říká David Laňka. 

 

Jednotlivé díly jsou uveřejňovány s měsíční periodicitou na tomto odkazu: 

http://www.sancedetem.cz/cs/prectete-si/videa/videodokumenty.shtml 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=svRwXeR6WH0&feature=youtu.be 

 

Kontakt: 
 
Zuzana Ježková 
projektová manažerka Nadace Sirius 
tel.: +420 606 760 623 
e-mail: zuzana.jezkova@opssirius.cz 
 
 
O www.SanceDetem.cz 
Informační portál Šance Dětem poskytuje kvalitní a komplexní informace o zdravotním, 
psychickém a sociálním ohrožení dítěte. Autory článků jsou specialisté na danou 
problematiku. Součástí portálu jsou také videorozhovory s odborníky a on-line knihovna, 
která shromažďuje již více než 33 000 záznamů o existující odborné literatuře, legislativě či 
výzkumech na téma zdravotního, psychického a sociálního ohrožení dětí. 
 
O Nadaci Sirius 

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. 
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