
 
 
 
 
 

DRUHÁ TISKOVÁ ZPRÁVA - 20 milionů Kč věnováno na péči o děti se zdravotním postižením 
 
Nadace Sirius vyhlásí 13. května 2010 grantovou výzvu v oblasti péče o děti se zdravotním 
postižením, s cílem zajistit podpůrné služby pro pečující rodiny. Celkový objem 20 milionů Kč 
bude určen na podporu činnosti neziskových a příspěvkových organizací z celé ČR.  
 
Výzva je zacílena na základě výsledků celorepublikového monitoringu oblasti péče o děti se zdravotním 
postižením, který detekoval 77 nejpalčivějších problémů, a to z pohledu státních i nestátních subjektů, 
odborné veřejnosti a pečujících rodičů. Všemi uvedenými okruhy se prolíná problém nedostatku 
financí, který byl vyhodnocen jako vůbec nejzávažnější prostřednictvím spontánního jmenování 
nejzávažnějších problémů všemi skupinami respondentů. Nezájem veřejnosti, předsudky a posměch 
byly 23% rodičů dětí se zdravotním postižením spontánně jmenovány jako druhá nejpalčivější oblast 
a podobně tento problém hodnotili i zástupci neziskových organizací, spolu s problémem nezájmu 
státních institucí. Výsledky monitoringu naleznete na adrese: www.nadacesirius.cz / OPS Sirius / 
Monitoring dětské problematiky. 
 
 
O 91% z celkového počtu 46 208 dětí se zdravotním postižením ve věku 0-14 let pečuje rodina. 
Na jedno dítě připadá cca 1,5 postižení (tj u jednoho dítěte se kombinuje několik postižení najednou). 
Podíl vrozených postižení činí 57%, získaných postižení pak 43 %. Průměrná délka života je 4,6 roku. 
 

Nadace Sirius podpoří služby pro pečující rodiny, s důrazem na komplexní přístup, který zahrnuje 
služby akutní pomoci, osobní asistenci, sociálně-právní poradenství, psychologickou pomoc, aktivní 
přístup (oslovení rodiny, nabídka služeb), informovanost, terénní a poradenskou práci s rodinou, respitní 
péči. 

 
Program navazuje na předchozí aktivity Nadace Sirius započaté v roce 2008, kdy byla na základě 
celorepublikového monitoringu problematiky dětí ohrožených sociálním prostředím podpora směrována 
do oblasti rozvoje náhradní rodinné péče a sanace ohrožené rodiny v ČR.  
 
Nadace Sirius při své práci maximálně využívá zkušeností odborníků a příkladů dobré praxe z domova  
i ze zahraničí a její činnost je založena na principech profesionálního projektového řízení  
a transparentního přístupu. 
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