Tisková zpráva

Portál SanceDetem.cz slaví 10 let a zavádí rubriky, v nichž odborníci
radí, jak na zdravotní, psychické a výchovné problémy dětí
Praha|18. ledna 2021 – Internetové stránky Šance Dětem, které slouží k orientaci v problematice
ohrožených dětí v ČR a rodinám i jejich okolí poskytují odpovědi na otázky, kde najít pomoc, slaví
letos 10 let své působnosti. Provozovatelé výročí využili k modernizaci, včetně zavedení nových
rubrik. Mnohé reagují také na aktuální otázky v souvislosti s dopady nemoci covid-19.
„Portál Šance dětem vyrostl od roku 2011 v nejobsáhlejší médium tohoto typu v České republice. Ve
spolupráci s renomovanými odborníky vzniklo více než 700 autorských článků a v odborné knihovně,
kterou jsme začali budovat, se podařilo shromáždit přes 17 000 záznamů,“ uvádí ředitelka Nadace
Sirius Dana Lipová. „Vzniká zde ale i další obsah: videorozhovory s odborníky, ankety a zprávy
z denního monitoringu médií. V minulosti jsme natočili i sérii dokumentů zaměřených na rodiny
s dětmi se zdravotním postižením nebo rodiny ohrožené obtížnou sociální situací.“
O tom, že mezi rodiči je o stránky SanceDetem.cz zájem, svědčí rostoucí návštěvnost. Za poslední rok
si téměř 600 000 uživatelů zobrazilo více než milion stránek. V souvislosti s dopady nemoci covid-19
se tento zájem ještě zvýšil. Na webu lidé najdou informace pomáhající řešit domácí násilí, nárůst
závislostí nebo distanční výuku.
„Klíčový je pro nás uživatel webu. Většina návštěvníků stránek SanceDetem.cz hledá odpověď na
nějaký problém a přichází z vyhledávačů Google.cz nebo Seznam.cz přímo do článku, který se tématu
věnuje. My se snažíme návštěvníky nasměrovat na související texty a dále k lidem a organizacím,
které jim mohou přímo pomoci,“ doplňuje projektový manažer Šance Dětem Štěpán Jindra.
Za tímto účelem vznikla na webu nová rubrika „Kde hledat pomoc“. Návštěvník zde najde adresář
nejdůležitějších služeb a krizových linek. Pokud k službě existuje mapa regionálních poboček v ČR,
odkazuje rubrika i na ni. Vedle toho autoři změnili vizuální podobu stránek, zlepšili přehlednost na
mobilních telefonech a obsah také upravili tak, aby byl lépe čitelný pro osoby se zdravotním
postižením nebo seniory.
Web Šance Dětem se věnuje širokému okruhu témat souvisejících s ohrožením rodiny, od
zdravotních otázek přes výchovná témata, bezpečnost dětí či otázky kriminality. Uživatelům pomáhá
v orientaci ve složitých životních situacích a prostřednictvím vlastní knihovny vybírá a shromažďuje
relevantní příspěvky v psané i audiovizuální podobě.
Nápad na web, který bude pomáhat ohroženým rodinám s dětmi, se zrodil před deseti lety v Nadaci
Sirius. Nadace Sirius je soukromá nadace založená manželi Radkou a Jiřím Šmejcovými v roce 2008 a
její činnost je zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Podporuje širokou škálu projektů, které
pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé
řešení problémů, které spadají do oblasti prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní rodinné
péče a podpory zdravotně znevýhodněných dětí.
Provoz stránek dnes v rámci Nadace Sirius zajišťuje Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s.,
s cílem podpořit prevenci problémů v rodinách včasným informováním o možnostech pomoci. Web
poskytuje informace jak rodinám pečujícím o děti s různým typem zdravotního postižení, tak o děti
zanedbávané, týrané či jinak ohrožené sociálním prostředím, ve kterém žijí.

Nové rubriky portálu:
→ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY DÍTĚTE – poskytuje informace o problémech souvisejících se zdravotním
postižením dítěte, ale i s obvyklými zdravotními komplikacemi.
→ PROBLÉMY DÍTĚTE A RODINY – zaměřuje se na typické problémy dítěte nebo rodiny. Mezi
témata v této rubrice patří rozvody, problémy ve škole, na internetu, ale i kriminalita a duševní
obtíže.
→ VÝCHOVA A VÝVOJ DÍTĚTE – poskytuje informace o vhodných a nevhodných výchovných
postupech, ale i o vhodné péči o dítě.
→ KDE HLEDAT POMOC – seznam poskytovatelů služeb a krizové pomoci roztříděný podle oblastí,
které pokrývají výše zmíněné rubriky.
→ ODBORNÁ KNIHOVNA – shromažďuje záznamy o publikacích a mediálních výstupech odborníků
na dětskou a rodinnou problematiku.
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