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Od 1.1. do 31.7. jsme 
      v Ambulantně terénním centru 

podpořili 65 dě� ,  
průměrný věk dítěte byl 8 let,

průměrná délka poskytované služby 
byla 8 týdnů,

uskutečnili jsme 477 konzultací,
 144  hodin telefonní 

a  61 hodin e-mailové komunikace, 
       napsali 73 zpráv  o poskytnu�  

služby pro OSPOD, soud. 
Účastnili jsme se  

    3 případových konferencí.
 

 Od 1.1. do 31.7. 
v Domě Přemysla Pi� ra pro dě� 

využilo pobyt 23 dě� , 
průměrný věk dítěte byl 12 let,

průměrná délka pobytu dítěte u nás byla 81 dnů,
uskutečnili jsme 481 konzultací, 138 hodin telefonní 

a 46 hodin e-mailové komunikace, 
       napsali 65 zpráv  o poskytnu�  služby 

pro OSPOD nebo soud a účastnili se  
12 případových konferencí.

Pár zajímavých  dat o nás

Od 1.1. do 31.7.
 jsme v Mezipatře 
podpořili 37 dě� ,  

průměrný věk dítěte byl 
12let, poskytli jsme 556 
konzultací  a výukových 

hodin, 34 hodin telefonní 
a  5 hodin emailové 

komunikace 
a účastnili se 

11 případových 
konferencí.
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léto už je skoro za námi. Zvládli jsme tradiční prázdninové 
úklidy, někde jen vyčištění pracovních stolů od různých restů 
a někde malování pokojíků pro dě� , ale každopádně máme už 
vše připraveno, abychom dětem mohli nadále nabízet přátelské 
prostředí. Léto u nás bylo ve znamení nových dětských ak� vit, 
kterými jsme se jim snažili zpříjemnit prázdniny. A tak mezi 
častými letními bouřkami, které pro nás znamenaly vysoušení 
stropů našich kanceláří, jsme s dětmi vyráželi na výlety a 
naslouchali jejich vyprávění zážitků z táborů. 
To, že dě�  u nás přes prázdniny jsou, nám stále více ukazuje, že 
je čím dál víc dě� , pro které začátek prázdnin neznamená hození 
školní brašny do kouta, kupování potápěčských ploutví a bojovky 
od rodičů. Na jednu stranu je pro nás mo� vací snažit se rodině 
profesionálně pomoci, na druhou stranu je nám úzko z toho, na 
kolika dětech „leží“ staros�  dospělých.
Stále více také zaznamenáváme nárůst dě� , které jsou těžce 
zatěžovány spory rozvádějících se rodičů. Uvědomujeme si, jak 
je nelehké v těchto konfl iktech rodinám pomáhat. Rodiče, kteří 
se stále hádají, dělají si naschvály a nedodržují dohody, je velmi 
náročné vést k vyřešení situace ve prospěch dě�  a vztahů s nimi. 
Přes všechny tyto těžkos�   budeme usilovně pokračovat v naší 
práci. Máme to� ž vždycky velkou radost, když se podaří v rodině 
rozlousknout problém a když se projasní rodinné vztahy a dítě si 
může víc užívat svého dětství se svými rodiči.

Dům tří přání



Co se děje v Domě P. Pi� ra pro dě� 
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Zkoušíme různé sporty

„Při bruslení jsem 
asi 50149110x 
upadl. Moje nohy!!”

V textu jsou uvedeny citace dě�  z kroniky. 

„Já věčně střílel do našich a byl jsem 
agent 007. Jen tak tak jsme vyhráli.“

Laser game a bowling

Řeporyjský lom

„Skoro jako u moře, zkoumali jsme 
pulce, co se množili kolem. Chtěla jsem 
je nakreslit, ale vypadalo by to divně.“

Okolo rybníků

„Cestou bylo dost bahno!!!”



Procházka Prahou
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Třídenní výlet do Chocně

„Šok nastal když jsem zjis� la, že se 
půjde od vlaku ještě hodinu pěšky.“

Kešky, kešky, kešky. Šli jsme pješky.

„Ten, kdo kešku vymyslel, 
musel být genius.“ 

Okoř

„Dnešek byl luxusní. Dost jsme zabloudili.“

„Šli jsme celá skupina. Byli jsme taky u 
stěny toho Lennona a tam se mi strašně 
líbilo a na všechno jsem zapomněla…
.pak jsme jeli lanovkou. Best DAY.“

„Nejdříve jsme procházeli bezradně po Zoo a nikde 
nic. Pak mne napadlo, že zvířata budou v pavilonech. 
Viděli jsme tučňáky, slony…., ale hlavně žirafy. Hodně 
jsme se s nimi fo� li. Strávili jsme tam asi 198490548 
milionů let. Bylo tam žira�  miminko. Pořádně olízlo 
sklo a pak jsme šli do cukrárny a dali si horké maliny.“



- 

Co se děje v Ambulantně terénním centru
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Navázali jsme na práci Domečku 
a převzali do péče několik rodin 

dospívajících klientů, kterým 
pomáháme posilovat zdravé rodinné 

vazby.

Připravujeme workshop na téma 
„asistované setkávání rodiče s 

dítětem“ pro organizace, které se 
tomuto tématu věnují. Chceme 
tak společně sdílet a předávat si 

zkušenos� . 

Po čtvrt roce se nám podařilo 
úspěšně navázat kontakt dvouleté 

holčičky v pěstounské péči 
s biologickými rodiči. Všechny 
členy rodiny za� m provázíme i 

nadále.
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Co se děje v Centru pro dě�  Mezipatro

Otevřeli jsme  box. Tím nemyslíme 
krabici, ale úžasný sport. Máme z toho 
radost, včetně dě�  a obzvláště z toho, 

že někteří mají talent. 

V září otevíráme nový program 
- Keramiku pro dě� . V létě jsme 

pro dě�  připravili dva workshopy 
zaměřené na keramiku. Program 

doplňuje Výtvarnou dílnu.

Na prodejní vernisáži
 dě�  ukázaly svou tvorbu výtvarnou, 

programovací i taneční. Výtěžek 
z vernisáže využily dě�  na návštěvu 

kina „Jak vycvičit draka 2“.

Lektorka, akademická 
malířka, dává individuální 

lekce talentované deví� leté 
holčičce. Potřebovali bychom 
pro talentované dě�  takových 
individuálních programů více. 



_

Rozhovor s hercem a zpěvákem Adamem Mišíkem

Vyrůstal jsi v muzikantské rodině. Podporovali tě rodiče nebo sis musel muziku obhajovat?
„Rodiče mě podporovali, cvičila a jezdila se mnou do hudebky hlavně máma, někdy buď ona 
nebo táta hráli nějaké akordy a já do toho něco vykřikoval nebo fantaziroval. Žánrově jsem 
si ale svoji hudbu obhájil sám.“
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Co bys poradil mladým, které baví hudba a chtěli by se věnovat muzice profesionálně? 
„Ať si najde spřízněné duše a začne co nejdřív hrát a zpívat.“

Proč jsi se rozhodl zahrát pro Dům tří přání?
„Protože jsem chtěl podpořit dobrou věc a ukázat, že i teenager toho může dost zvládnout.“

Do nedávna jsi hrál s kapelou, teď hraješ sólově. Jak to vnímáš do budoucna?
„Raději bych zůstal sólistou, pak nejsem nikomu v hudbě ani zpěvu podřízen. To mi vyhovuje.“

Máš nějaké přání? 
„Rád bych dál dělal to, co mě baví a těšil se dobrému zdraví“

S Adamem si povídala Michaela Štěpánová

Je �  sedmnáct, hodně cestuješ a máš už dospělé povinnos� . Plánuješ koncerty i herecké 
ak� vity. S � m je spojená manažerská práce. Jak to zvládáš? Pomáhá �  někdo? 
„Mám už druhý rok výborného manažera. Zařizuje koncerty, termíny, atd. Dřív mi se vším 
kolem natáčení fi lmů a dabingu organizačně pomáhala máma. To jsem ale ještě nezpíval 
a neměl koncerty.“

Adama Mišíka jsme oslovili pro krátké vystoupení na slavnostním otevření našeho nového 
Centra pro dě�  Mezipatro. Když jsme měli sraz cestou na slavnost a přišla jsem na domluvené 
místo, Adam tam nebyl. Po patnác�  minutách po domluveném čase jsem si říkala, že tenhle 
nešvar patří asi k známým tvářím už v raném mládí. Za chvíli se přihnal Adam s omluvou, že si 
trochu cvičil a těsně před odchodem mu praskla struna, a tak ji musel vyměnit……

Kdy jsi začal hrát? A kdy jsi měl 
svou první kytaru? 
„První malou kytaru jsem dostal 
pod stromeček, a tak jsem na ni 
začal tak po svém improvizovat 
a cosi vykřikovat. V pě�  jsem se 
začal trochu systema� čtěji učit 
stupnice a akordy, ale měl jsem i 
různá období, kdy se mi nechtělo 
cvičit a dojíždět k učiteli, a tak 
jsem si zase jen tak brnkal, anebo 
na kytaru trochu zapomínal... “



t

Všechny ak� vity zveřejňujeme aktuálně na Facebooku Dům tří přání
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Výjezd

Nově spolupracujeme se speciální 
pedagožkou Mgr. Budíkovou s cílem, 
aby dě�  učení bavilo a dohnali 
nepochopenou látku.

Prezentovali jsme naši práci skupince odborníků z Dánska, 
Francie, Maďarska, Německa, Nizozemí a Slovenska 
v rámci projektu Nadačního fondu J&T.

Událos�  v organizaci
Přestože zahájení provozu 
Centra proběhlo na podzim 
2013, slavnostní otevření jsme 
uskutečnili letos v březnu.  
Součás�  slavnos�  byla i 
vernisáž tvorby dě� , které 
programy Mezipatra navštěvují.

Slavnostní otevření Mezipatra 

Cílem pracovního výjezdu bylo aktualizovat  
a diskutovat dlouho připravovaná témata.

Učení bez strašáků
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Připravujeme se v projektu Adventní koncerty 
2014 na spolupráci s Českou televizí.

Od ledna jsme vypracovali 31 projektů,
6 projektů pro výběrová řízení státních ins� tucí, 
6 projektů do nadací, 17 projektů cílených 
komerčnímu sektoru a 2 projekty pro veřejnost.

Fundraisingový tým oslovil 129 nových subjektů, 
navázal spolupráci s 12 novými dárci.
 

Novinky z fundraisingového a provozního týmu

Tentokrát na něm spolupracujeme s Theodorem Pištěkem.

Připravujeme Kalendář 2015

S čím se potýkáme
V našem Domečku se už dlouhou dobu potýkáme s vlhkos�  shora i zdola. 
Protékající terasy zajišťují zajímavé stropní ornamenty, avšak vlhkost 
suterénních prostor nám dělá staros�  a znemožňuje používat výtvarnou 
dílnu. Letos jsme měli i deštníkovou poradu. Stále na nás prší

Co plánujeme

Už nám defi ni� vně dosloužila 
stará škodovka. Spus� li jsme 
do prosince sbírku na pořízení 
novějšího automobilu. 
„Pojeďte v tom s námi”.

Co se nám povedlo Vybavili jsme Domečkovou zahradu 
pískovištěm, domečkem na hraní, slack 
liny a lukostřeleckým vybavením pro 
trénink. Plánujeme ještě lanovou dráhu.Zahrada



Kdo nás letos v naší práci podporuje

ADP Czech republic a.s., Albi Česká republika a.s., Boomerang Publishing s.r.o., 
Helma Roto s.r.o., McPen s.r.o., Ovocný Světozor, So� com group s.r.o.
 

Věcné dary

Finanční dary

Děkujeme všem, kteří 
podporují naši činnost.

státní dotace
MHMP
MPSV ČR
MČ Praha 1, Praha 2, Praha 6, 
MČ Praha 8, Praha 9, Praha 10
nadace a nadační fondy
Nadace Agrofert
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace pro rozvoj vzdělání
Nadační fond Advoká�  dětem
Nadační fond Albert
Nadační fond  Avast
Nadační fond  J&T
Nadační fond  Jistota

fi remní dárci 
ADP Czech republic a.s.
Boomerang Publishing s.r.o.
Blinken Tools AS
Ci� bank ČR
Equa bank a.s.
GeMoney bank ČR s.r.o.
Essen� al.cz
HRIVNAK s.r.o.
Net4Gas s.r.o.
MIS s.r.o.
LeasePlan ČR s.r.o.
Pricewaterhouse Coopers ČR s.r.o.
Provident Financial s.r.o.
Řízení letového provozu ČR s.p.
Topcon Europe Posi� oning B.V.
Topcon Sokkia s.r.o.

individuální dárci
Baumruková Jaroslava, Fischmannová 
Renáta, Hervířová Naděžda, Matonoha 
Tomáš, Novotný Vít, Novotný Jiří, 
Novotný Ondřej, Novotná Alžběta, 
Podhájský Roman, Gajdošíková Věra



Co právě potřebujeme

Chcete nám něco sdělit? 
rádi přijmeme Vaše nápady a připomínky na info@dumtriprani.cz
Chcete vědět více? 
www.dumtriprani.cz, dotazy rádi zodpovíme na tel.: 233 931 310
Chcete nám pomoci pomáhat? 
veřejná sbírka - číslo účtu: 754 025 7001/5500
zaslání DMS - cena je 30,- kč. Dům tří přání obdrží 28,50,- kč
jednorázová DMS - tvar DMS DUMTRIPRANI na číslo 87 777
opakovaná DMS - tvar DMS ROK DUMTRIPRANI na číslo 87 777

Kde nás najdete?
Dům Přemysla Pi� ra pro dě�     _   Karlovarská 18, Praha 6 - Ruzyně
Ambulantně terénní centrum  _  Terronská 7, Praha 6 - Dejvice 
Centrum pro dě�  Mezipatro     _  Svatovítská 7, Praha 6  - Dejvice

boxerské bandáže

tabule s roletou, fl ashky 8 GB, fi xy na tabuli, tonery

papíry, čtvrtky, kartony

houpačky síťové i zahradní s konstrukcí 

rudl

ruční elektrický šlehač

vysavač Sencor SVC 7CA SEVEN 

kvalitní fotoaparát a karty
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