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• Vytvořit síť národních expertů a online poradce pro
uživatele

DAD
Digitální průvodce budu tátou

Motivace mužů k aktivní účasti
na péči o dítě

DAD is supported by the EU-funded eTEN programme.

This project has been funded with support
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the European Commission cannot be held
responsible for any use which may be made
from the information contained here.

www.project-dad.net
www.tatadoma.cz
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Novorozenecká a kojenecká péče se netýká pouze velké

Projekt DAD přispívá k evropským cílům na zrovnoprávnění,

Moduly DAD mají vysokou didaktickou úroveň a zároveň

části lidstva v soukromé sféře, ale má vliv i na politiku a

neboť poskytuje zdarma elektronickou službu pro všechny

hravou formou předkládají následující oblasti péče o dítě:

ekonomiku. To je zjevné zejména, když vezmeme v úvahu

muže bez ohledu na jejich sociální postavení a původ.

klesající míru porodnosti a její demografický dopad. Nižší

Zaměřuje se na jednu nejzranitelnějších skupin – děti – a

míra zaměstnanosti žen a ekonomický a politický tlak na

zdůrazňuje význam bezpečné péče o kojence. Uživatel

zrovnoprávnění v nároku na rodičovskou dovolenou, stejně

dostává informace, jak se stavět k aspektům bezpečnosti

jako opomíjení role otců ve výchově malých dětí, vedly k

dětí a je informován o rizicích, plynoucích z nesprávného

iniciativě vyvinout průvodce péče o dítě přizpůsobeného

použití kojeneckých produktů. V tomto pojetí projekt

potřebám mužů.

působí i na politické aspekty bezpečnosti výrobků a pre-

1. Jak správně nosit své dítě?

2. Na co musím dbát při přebalování?

venci úrazů.

3. Jak připravím láhev na krmení?

Projekt DAD je projekt na ověření služby trhem a financovaný v programu eTEN. Projekt nabízí budoucím otcům

Kromě toho projekt reaguje na naléhavé politické

průvodce péče o dítě se všemi důležitými aspekty so-

požadavky na rovnost pohlaví v Evropě a motivuje k

ciálního, zdravotního a bezpečného vývoje.

většímu zrovnoprávnění rodičovských rolí.

4. Co mám dělat při nadýmání?

Rakouský prototyp služby byl uveden na trh v roce 2004

Technologie

5. Jak mám správně obléci své dítě?

při příležitosti Mezinárodního dne žen. Od té doby si získal
již 150.000 uživatelů.

Průvodce je postaven na technologii Adobe Flash® a je

Komu je určen?

zobrazován pomocí Adobe Flash® Player dostupného ve

6. Na co musím dbát při přepravě?

většině prohlížečů. Hravý obsah průvodce má usnadnit
zprostředkování informací a motivovat muže k aktivitě.

• Budoucím otcům a otcům

V rámci projektu bude založena online platforma pro

• Budoucím matkám a matkám

uživatele. Obsaženy jsou znaky Web 2.0.

7. Jak správně okoupu své dítě?

• Soukromým společnostem v oblasti produktů péče o dítě
• Organizacím zabývajícím se bezpečností a zdravím dětí

8. Jak usne mé dítě nejlépe?

• Státní správě

9. Kdy musí mé dítě k lékaři?

