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V roce 2014 
v Domě Přemysla Pi� ra pro dě� 

využilo pobyt 38 dě� , 
průměrný věk dítěte byl 13 let,

průměrná délka pobytu dítěte u nás byla 81 dnů,
uskutečnili jsme 867 konzultací, 230 hodin telefonní 

a 88 hodin e-mailové komunikace, 
       napsali 65 zpráv  o poskytnu�  služby 

pro OSPOD nebo soud a účastnili se  
13 případových konferencí.  3

V roce 2014
jsme v Mezipatře 
podpořili 47 dě� ,  

průměrný věk dítěte byl 
13 let, průměrná délka 

pobytu dítěte u nás byla 
168 dnů,

poskytli jsme 956 
konzultací  a výukových 

hodin, 57 hodin telefonní 
a  8 hodin emailové 

komunikace,
napsali 22 zpráv  o 

poskytnu�  služby pro 
OSPOD, soud.

Účastnili jsme se 
11 případových 

konferencí.

V roce 2014 jsme 
      v Ambulantně terénním centru 

podpořili 116 dě� ,  
průměrný věk dítěte byl 10 let,

průměrná délka poskytované služby 
byla 146 dnů,

uskutečnili jsme 799 konzultací,
 244  hodin telefonní 

a  115 hodin e-mailové komunikace, 
       napsali 105 zpráv  o poskytnu�  

služby pro OSPOD, soud. 
Účastnili jsme se  

    7 případových konferencí.
 

opět Vám přinášíme přehled toho, co se u nás od 
srpna do prosince stalo, co u nás dě�  zažily, jak 
jsme jim v minulém roce pomáhali a podporovali 
jejich rodiče ve zvládání svého rodičovství.
Nedá se říct, že by uplynulý rok byl nějak významně 
jiný než naše předešlé. Stále se setkáváme s dětmi, 
které strádají zájmem o ně samé, které si nevědí 
rady se vztahovými konfl ikty, které nerozumí situaci 
doma, což zasahuje do jejich pocitu bezpečí.
Roční provoz nového Centra pro dě�  ukázal, 
že provázaný model našich služeb, který jsme 
vytvořili, je v pomoci dětem efek� vní a že jdeme 
správným směrem. Celému podzimně zimnímu 
období vévodily kromě naší péče o dětské klienty 
a podpory jejich rodičům přípravy na prezentaci 
Domu tří přání v benefi čním projektu Adventní 
koncerty ČT. Byla to pro nás velmi příjemná 
spolupráce, která vnesla do naší práce osvěžení, 
povzbuzení i předvánoční nostalgii.
Děkujeme všem, kdo nás v loňském roce 
podporovali, našim sponzorům, spolupracovníkům 
i dobrovolníkům. Bez Vaší spolupráce bychom 
neměli možnost mít tak dobré výsledky.

Dům tří přání

Pár zajímavých  dat o nás
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 Lezení v Ruzyni. Lezení v Ruzyni.

“…když jsem byl doma na Štědrý večer, bylo to hustý. Jedli jsme furt maso. 
Mńam!! Můj bráška se večer pokakal a pak si hovínko vyndal a hodil s ním 
o zem. Dostal jsem melounový žvejky.”

Vánoční svátky

“Ráno jsme se nasmáli a šli se dívat na 
pohádky. Odpoledne jsme šli pěšky  zapálit 
svíčky. Když jsme se vrá� li, smažili jsme řízky. 
Bylo to fáááájn. Pod stromečkem jsme našli 
hodně dárků. Taky jsme šli na bohoslužbu a 
byli dlouho vzhůru. Užila jsem si to. A ostatní 
myslím taky.!” 

Kdo nebyl s námi na Štědrý den 

“Byli jsme v Libni v čis� čce odpadních vod. Bylo to navečer, jeli jsme člunem 
a byly tam i čer� . A chtěli si tam nechat Lucku, ale zjis� li, že je hrozně 
ukecaná, tak si ji tam nenechali.”

V čis� čce

Co se děje v Domě P. Pi� ra pro dě� 
V textu jsou uvedeny citace dě�  z kroniky. 



„Zní to nudně, no ale vůbec to tak nebylo. 
Byla zábava drásat se po zasněžených kopcích, koukat 
jak se ostatní snaží lézt po čtyřech. Abych to ještě 
z� žil, tak jsem je bombardoval sněhovýma koulema. 
Bylo zábavné sjet na bobech kopec, o kterém všichni 
mysleli, že je to sebevražda. A co se nakonec nestalo? 
Že? Žiju!! Jsem zdráv, mlád a stále krásný.“

v Mamacoff ee

Učení na počítači je zábavnější

Dobrodružství v Šárce

Měli jsme možnost se podívat, jak 
se připravuje horká čkoláda a káva. 

Ak� vity s dobrovolníky 

“Bylo to nedávno a bylo to super. Byli tam sponzoři a 
mluvili anglicky. Sice jsem prohrávala, ale užila jsem si to.”

JogaLaser game
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Přibylo nám rodin 
s více dětmi. Kromě posilování 

vztahů mezi rodiči a dětmi se proto 
zaměřujeme také na ozdravování 

vztahů mezi sourozenci 
navzájem.

V listopadu 
jsme připravili workshop na téma 

Asistované setkávání dítěte s rodičem, 
kterého se zúčastnilo 10 organizací z 

celé ČR. Cílem bylo předat si zkušenos�  
a ustanovit pracovní skupinu 

pro další rozvoj 
této služby.

Nárůst zaznamenáváme
 i v počtu pěstounských rodin. V 

současnos�  se věnujeme například 
Katce a Míše, které jsou v pěstounské 
péči babičky. Jejich máma je ve vězení 

a my jim pomáháme obnovit vztah 
s vlastním tátou, kterého dlouho 

neviděly.

Naším 
dlouhodobým 

záměrem je, aby 
se na nás obraceli 
sami rodiče i dě� .  

Například nedávno 
se na nás obrá� la 
16letá Dominika 

s prosbou o pomoc 
se vztahem se 
svou matkou.

Co se děje v Ambulantně terénním centru
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Co se děje v Centru pro dě�  Mezipatro

Do Mezipatra se vrá� l jeden            
z našich prvních klientů s � m, že 

by rád docházel dál, protože nikde 
jinde ho to nebaví. Cí�  se u nás 

dobře. Lepší zpětnou vazbu jsme si 
nemohli přát.

Většina našich dě�  
nyní dostane vysvědčení s 

průměrem až o 1,0 lepším než 
minulý rok. Doučování a nácvik 

přípravy do školy přináší své 
ovoce! 

Na	konzultacích	přibývá	
u	našich	mladých dospělých 

více témat ohledně budoucí práce, života. 
Aktuální po� že nebo rados�  přinášejí 

pořád, přibývá však celkové přání vztahující 
se k budoucnos� , která byla pro tyto dě�  

dlouho uzavřená, nebezpečná, 
zoufale nejistá. 

Dě�  znovu představily 
svou tvorbu na vernisáži. Tentokrát 

představily i videoprezentaci z programu 
box. Vernisáže se stávají u nás již 

pravidelnou ak� vitou.



_

Rozhovor se speciální pedagožkou Mgr. Jaroslavou Budíkovou

Jaké máte postupy, které mohou těmto dětem ve škole i ve volném čase pomoci?
“Speciální pedagog může dětem nabídnout podporu v rámci výuky formou nápravy 
-reedukace. V malé skupině prostřednictvím speciálních postupů a pomůcek 
podporuje a rozvíjí například čtení, počítání, psaní. Zároveň poskytuje konzultace 
rodičům a  pedagogům při vytváření individuálně vzdělávacích plánů, hodnocení, 
modifi kaci učiva, popřípadě individualizaci a diferenciaci výuky.”   
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Jak se Vám spolupracuje s Domem tří přání? 
„Dům tří přání mě oslovuje svoji komplexní péči ve vztahu ke klientovi. Profesionální 
služby, které nabízí rodičům, dětem i pedagogům považuji za smysluplné a funkční. 
Potkávám zde vzdělané odborníky, s nimiž je spolupráce obohacující.“

Setkáváte se ve své pedagogické praxi s nějakým dětským přáním?
„…aby nás paní učitelka a rodiče měli rádi, aby na nás nekřičeli, aby nám rodiče  
a učitelé rozuměli, když nám něco nejde nebo něco nechápeme, aby s námi měli 
trpělivost a dokázali nám to vysvětlit tak, abychom učivo pochopily...“

Co dě�  zanedbávané a týrané nejvíce potřebují z pohledu spec. pedagoga?
“Dě�  potřebují bezvýhradné přije� , porozumění, oporu, pozi� vní výhled do 
budoucna, šanci překonat ob� že související se školním vzděláváním, s neúspěchem, 
který v podobných situacích přichází. “      

Se speciální pedagožkou Jaroslavou Budíkovou jsme začali spolupracovat v roce 2014. 
Svou více jak dvace� letou praxi v pedagogicko-psychologické poradně zaměřuje také na 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spoluautorkou pracovních sešitů a odborných knih.

Jak lze poznat, že je dítě zanedbané, nebo 
týrané ve školní třídě?
“To je otázka spíše pro klinického psychologa. 
Z mého úhlu pohledu není ve školní třídě 
jednoduché poznat, co se skrývá za nezájmem 
o výuku, nekázní, pozdními příchody, 
nenošením pomůcek, vyhýbání se škole 
– záškoláctvím, náhlým zhoršením prospěchu, 
nárůstem konfl iktů, poničenými učebnicemi 
a sešity, vyhýbáním se spolužákům, pláčem… 
Vždy je zapotřebí rozvahy, konzultace a 
mnohdy spolupráce s odborníky dalších oborů 
popřípadě odbornými pracoviš� .” 



Na základě znění nového občanského 
zákoníku jsme změnili právní formu 
organizace - stali jsme se spolkem.

Valná hromada

Kde nás bylo vidět?

Událos�  v organizaci

Kalendář 2015 

Kmotry kalendáře se stala herečka Petra 
Špalková a režisér Jan Hřebejk. Slavnostním 
večerem provázel Quartet Petry Ernyei . 

Tentokrát s obrazy Theodora Pištěka

Česká televize vybrala náš projekt pro benefi ční Adventní koncert, který 
v přímém přenosu vysílala z kostela sv. Mikuláše na Malé straně. Děkujeme 
štábu za milou spolupráci, krásný zážitek i za fi nanční dary od veřejnos� .

Adventní koncert - projekt s Českou televizí

 9



10101010

Od ledna jsme vypracovali 49 projektů:
13 projektů pro výběrová řízení státních ins� tucí 
8 projektů do nadací, 25 projektů cílených 
komerčnímu sektoru a 3 projekty pro veřejnost.

Máme nové auto
Nekonečná rekonstrukce 

Nedaří se nám získat prostředky na 
novou podobu www.ohrozenedite.cz

Novinky z fundraisingového a provozního týmu

Fundraisingový tým oslovil 129 nových subjektů 
a navázal spolupráci s 12 novými fi remními dárci.
 

Pokračování ve vybavení zahrady pro dě� .

Co se nám povedlo

Co plánujeme

S čím se potýkáme

Část objektu “Domečku” od srpna 
odvlhčujeme. Čekáme, až odborníci 
dokončí drenážní práce a omítky.

Veselé placky

Jezdí, nakupuje, vyzvedává mladší 
dě�  ze školy, vozí je k lékaři...Moc 
se nám líbí a moc nám pomáhá.

Připravujeme  možnost fi nanční podpory prostřednictvím 
zakoupení veselé odznakové placky. Brzy dáme vědět na 
webu a Facebooku.



Kdo nás v roce 2014 v naší práci podporoval

Věcné dary

Finanční dary
Děkujeme všem, kteří 
podporují naši činnost.

státní dotace
MHMP
MPSV ČR, MČ Praha 1
MČ Praha 2, Praha 3, Praha 6
MČ Praha 8, Praha 9, Praha 10
nadace a nadační fondy
Nadace Agrofert                
Nadace Jistota
Nadace pro rozvoj vzdělání 
Nadace The Kellner Family        
               Founda� on
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Advoká�  dětem
Nadační fond Albert
Nadační fond  Avast
Nadační fond  J&T
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.
PAS s r.o.
Pricewaterhouse Coopers ČR s.r.o.
Provident Financial s.r.o.
Randstadt s.r.o.
Řízení letového provozu ČR s.p.
Topcon Europe Posi� oning B.V.
Topcon Sokkia s.r.o.
UPS CR s.r.o.

individuální dárci
Baumruková Jaroslava, Baudišová Jarmila
Cviríková Jana, Domanová Jana, Dyllong 
Markéta, Eisencheirová Miloslava,  
Elfmarková Monika, Fischmannová Renáta, 
Gajdošíková Věra, Groman  Mar� n, Hervířová 
Naděžda, Hlásek Vra� slav, Janouch Vra� slav, 
Křivohlavá Jitka, Kuchařová Věra, Lenerová 
Ivana, Lokajíčková Terezie, Matonoha Tomáš, 
Matuška Pavel, Miškovská Dagmar, Novotný 
Vít, Novotný Jiří, Novotný Ondřej, Novotná 
Alžběta, Podhájský Roman, Pospíšilová Anna, 
rodina Orlických, Sedláček Radim, Slezák 
Marek, Stanislavová Ivana , Šnajder Jakub, 
Špaček Michal, Špalková Petra, Tesařová 
Mar� na, Trnobranský Tomáš, Vacíková Lucie, 
Winterová Kateřina

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



Co právě potřebujeme

Chcete nám něco sdělit? 
těšíme se na 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
on - line platba  pomocí platební karty -  na našich web stránkách

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

papíry, čtvrtky, kartony 

fl ashky 8 GB, fi xy na tabuli, tonery, fotopapíry

myčku nádobí, vysavač Sencor SVC 7CA SEVEN

zahradní stan, houpačku a altán na zahradu

boxerské bandáže

ruční elektrický šlehač

domácí telefon, projektor a plátno 

kvalitní fotoaparát a karty
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