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informace pro ty, 

kteří se zajímají o to, 

co je u nás nového, 

co se u nás děje



co potřebujeme 

•  vysavač

•  deskové a karetní hry 
např. Labyrint, Jungle speed, Rummikub, 

Panic lab, UNO karty, Dixit karty

•  střešní nosič kol

•  psychomotorický padák

•  kovová autíčka a dopravní 
prostředky

•   domeček pro panenky 
Kidcra�  s příslušenstvím

•  hole a míčky na fl orbal

•  knihy pro děti
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Milí přátelé,
tradičně se přes léto u nás kromě

pomáhání dětem a jejich rodinám maluje, 

třídí, uklízí… Letos nám k tomu „přibyla“ 

rekonstrukce dalších prostor na Praze 10. 

Ano, Dům tří přání se rozrůstá a od září 

otevíráme další zařízení – pojmenované 

Centrum rodinné terapie Horizont. Jeho 

náplní bude pomáhat rodinám s dětmi, kde 

se vše nedaří, jak by mělo (dokonce někdy se 

nedaří nic, jak by mělo), hledat nové horizonty, 

ke kterým budou moci směřovat. V tuto 

chvíli finišujeme, abychom od září mohli začít 

pracovat. V tomto čísle tak naleznete malý 

vhled do Horizontu a rozhovor se zástupcem 

hlavního sponzora.

I v dalších zařízeních jsme v uplynulém roce 

pracovali na plné obrátky. Pokud se chcete 

alespoň trochu podívat pod pokličku toho, 

co se odehrávalo v jednotlivých zařízeních, 

pak vám přinášíme tradiční poohlédnutí 

za uplynulým půlrokem. Jestliže byste se chtěli 

více seznámit, s jakými starostmi a problémy 

se musí naše děti poprat a jak jim konkrétně 

pomáháme, připravili jsme pro vás na našem 

webu příběhy z Domu tří přání, které se už 

do tohoto čísla nevešly. 

v Ambulantně terénním 
centru jsme podpořili 68 rodin, 

uskutečnili jsme 539 konzultací, 

107 hodin telefonické 

a 66 e-mailové komunikace, napsali 

31 zpráv o poskytnutí služby 

pro OSPOD nebo soud a účastnili se 

6 případových konferencí

v Domě P. Pittra pro děti 

využilo pobyt 30 dětí, průměrný věk 

dítěte byl 11 let, průměrná délka pobytu 

dítěte u nás byla 63 dní, uskutečnili jsme 

385 konzultací, 90 hodin 

telefonické a 28 e-mailové 

komunikace, napsali 26 zpráv 

o poskytnutí služby pro OSPOD nebo soud 

a účastnili se 5 případových 

konferencí

v Centru pro děti Mezipatro 
jsme podpořili 31 dětí, uskutečnili jsme 

1 071 konzultací 
a výukových hodin, 

25 hodin telefonické 

a 5 e-mailové komunikace, napsali 

25 zpráv o poskytnutí služby pro 

OSPOD nebo soud a účastnili se 

8 případových konferencí

8 měsíců
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Centrum pro děti 
Mezipatro

GE money bank nám zakoupila 

knihovnu, dobrovolníci Honza 

Hudec a Ondra Hušek nám 

ji smontovali. Díky dalším 

sponzorům se plní populárními 

dětskými knihami a my je 

rádi půjčujeme dětem. Mezi 

oblíbené hity patří hlavně série 

o Poseroutkovi.

Velkými pomocníky jsou pro nás 

dobrovolníci, kteří děti doučují. 

Nejen, že se děti zlepšují ve škole, 

ale získávají tak vztah s další dospělou 

osobou, která je obohacuje a zajímá 

se o jejich problémy.
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Pohybové hry na blízkém 

venkovním hřišti.

Lektorka výtvarné dílny, Marie, vyrazila 

s dětmi do Modřan vyzkoušet si sprejování 

šablon na legální zdi. Děti to moc bavilo, 

pokud půjdete kolem, možná uvidíte nápisy 

Kiselin, Beat Marty…

V rámci programu Keramika děti 

zavítaly do botanické zahrady, sice 

se trochu zmáčely pod tamním 

zavlažovacím systémem, ale měly 

radost z nakoupených sukulentů, pro 

které pak vytvořily krásné květináče. 

Spolupracujeme se 

speciálním pedagogem 

a klinickým psychologem, 

děti tak na vyšetření 

nemusí čekat několik 

měsíců, my můžeme rychle 

zmapovat jejich situaci 

a vytvořit jim individuální 

plán pomoci.



— 6 —

Dům Přemysla 
Pittra pro děti 

Snažíme se, aby děti od nás 

odcházely do dalšího života posílené 

a s novými zkušenostmi, z kterých 

budou moct v budoucnu čerpat. 

K loučení patří dort i malé dárečky 

pro vzpomínku.

Ve volných chvílích si děti užívají 

zahrady, jsme rádi, že z ní už 

zmizely suché vysoké smrky. 

Jezdíme na kolech… 

třeba do Šárky
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Červnový sportovní 

den a soutěž 

o nejkrásnější mumii.

Neviditelná výstava

„Být hodinu ve tmě je něco 

neuvěřitelného. Nevidomí lidé mají 

můj velký obdiv. Opravdu hodinu jsme 

se procházeli po té místnosti, kde byla 

kuchyň, koupelna, kavárna… Pokaždé 

jsme si museli vše osahat, abychom 

zjistili, kde jsme.“

p ř e v z a t o  z  k r o n i k y

Na lovu kešek

„Pak mi došlo, že jsem ve zdi 

viděl otvor, tam samozřejmě ta 

keška byla, šli jsme na další stage 

č. 2 lesem do kopce. Dominik už 

nemohl, ale když viděl, že běžím, 

přiběhl rychlostí světla. Měli jsme 

hledat buk se širokým kmenem. 

Dominik ji našel. Přiběhl k ní a řekl, 

že panáček drží pistoli. Taky jsem 

tam přiběhl a zjistil jsem, že drží 

videokameru… Začalo lít jak z konve, 

rychle jsme běželi k autu, dokonce 

pak začaly padat kroupy, což se mi 

moc nelíbilo. Na silnici bylo tolik 

vody, že stříkalo všude okolo. Nevím 

jak Tomovi a Dominikovi, ale tenhle 

výlet byl fantastickej.“

p ř e v z a t o  z  k r o n i k y
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Ambulantně
terénní centrum

Při konzultacích využíváme 

terapeutické pískoviště. 

Děti do něho mohou 

projektovat svoje fantazie, 

přání, aktuální prožitky…

Pomáháme dvěma sestrám, 

které žijí po rozvodu každá 

u jiného rodiče, najít k sobě 

zase cestu. Takovýchto 

sourozeneckých dvojic se 

u nás objevuje čím dál tím 

více.

Přibývá rodin, které se 

na nás obracejí na základě 

doporučení svých 

známých, nebo protože 

si nás samy vyhledaly, 

nikoli proto, že je k nám 

posílá sociální pracovnice 

z OSPOD. Takoví rodiče 

bývají více motivováni svou 

nelehkou situaci řešit.
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Horizont
Otevíráme nové zařízení 
Centrum rodinné terapie 

Horizont, tentokrát se 
posouváme z Prahy 
6 na Prahu 10. Velkou 
část léta jsme věnovali 
přípravám nejen prostor, 
ale také výběru nových 
pracovníků. Seznamujeme 
se, diskutujeme, definujeme… 
od září jsme připraveni 
na nové klienty.

Horizont je tu pro rodiny 
s dětmi, které se potýkají s:

•  obtížnou životní situací

•  krizí v rodině

•  problémy v komunikaci, konflikty

•  obtížemi a nejistotami při výchově dítěte

•  vztahovými obtížemi dítěte (s kamarády, 

spolužáky aj.)

•  emočními potížemi dítěte (strachy, úzkosti, 

smutky, noční můry)

•  traumatickými zážitky dítěte

•  problémovým chováním dítěte

•  potížemi dítěte ve škole (s učením, 

spolužáky, učitelem)

Poskytujeme

•  poradenství pro rodiny s dětmi (sociální, 

psychologické, pedagogické apod.)

•  rodinnou terapii a socioterapii s cílem 

podpory a posílení rodinných vztahů 

a potřeb dítěte

•  sociální práci s rodinou a dítětem 

v ohrožení s cílem předejití prohloubení 

obtíží a rozpadu rodiny

•  podpůrné a rozvojové skupiny pro rodiče 

(rozvoj rodičovských dovedností, sdílení 

starostí s výchovou, prostor pro práci sám 

se sebou atd.)

•  podpůrné a rozvojové skupiny pro děti 

(podpora v náročné životní situaci, učení 

se rozpoznat své potřeby a emoce, rozvoj 

schopnosti komunikace s vrstevníky 

a dospělými atd.)

•  krizovou pomoc (odborná pomoc při 

akutních a neodkladných nesnázích)

•  podporu a doprovázení při komunikaci 

s dalšími odborníky a institucemi (škola, 

lékař, OSPOD, jiná instituce)

Horizont bychom nemohli 

otevřít bez našeho 

generálního partnera tohoto 

centra Nadace Komerční 

banky, a.s. – Jistota.
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rozhovor
povídali jsme si 
s Mgr. Jiřím Kocourkem, 
manažerem Nadace 

Komerční banky, a. s. Jistota

Můžete blíže představit 

Nadaci Jistota, její fi lozofi i, 

zaměření...
Nadace Jistota vznikla jako projekt 

společenské odpovědnosti Komerční banky. 

Za dvě dekády let podpořila nesčetné 

množství projektů a našla si vlastní cestu 

ve sféře charitativních činností. Dalo by 

se říci, že Nadace Jistota je „partnerkou 

pro život“ všem, kteří se v různých fázích 

svého života ocitli v problémech zdravotně-

sociálního charakteru. Nadace podporuje 

projekty rané péče, pomáhá rodinám 

a ohroženým sociálním vyloučením, 

mladým lidem z dětských domovů na cestě 

do samostatného života, lidem se zdravotním 

hendikepem jakéhokoli věku k aktivnímu 

způsobu života. Sociálními projekty pro 

seniory a podporou hospicové péče pak 

Nadace pomyslný kruh života uzavírá. 

Podporujeme i inovativní projekty – před 

lety tak Nadace stála u zrodu babyboxů 

v Čechách, kterým dodnes pomáhá, 

v posledních dvou letech podporuje činnost 

mobilních hospiců. Snažíme se také dávat 

neziskovým organizacím jistotu v podobě 

podpory jejich dlouhodobých projektů.

Čím vás oslovila organizace 

Dům tří přání?
Jedním z našich hlavních pilířů je pomoc 

lidem se sociálním znevýhodněním. 

Uvědomujeme si, jak důležitá je zde 

prevence. Víme, jak velkým problémem 

může být zraněná dětská duše a nezdravý 

psychosociální vývoj dítěte. Dům tří přání je 

profesionální organizace, která má širokou 

nabídku služeb právě pro děti a jejich rodiny 

a má za sebou velmi dobré výsledky. Chtěli 

jsme Domu tří přání dát jistotu dalšího 

růstu a umožnit ještě více rozšířit své pole 

působnosti v rámci Prahy.

Máte i vy nějaká tři přání?
Na tuto otázku se většinou odpovídá: štěstí, 

zdraví a lásku. Jako Nadace ale máme spíše 

jedno velké přání – abychom pomáhali co 

nejvíce lidem na tato tři přání dosáhnout. 

Protože všechny zdravotně-sociální projekty, 

které podporujeme, mají za cíl umožnit lidem, 

aby se na ně znovu usmálo štěstí, aby se jim 

upevnilo zdraví a aby našli milující prostředí.
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střípky

Náš vychovatel a údržbář 

Vojta vždy připraven na 

drobné opravy ve všech 

našich zařízeních. 

Letošní letní vernisáž, kterou jsme zakončili 

programy v Mezipatře, se vydařila. Prodal 

se rekordní počet děl našich malých umělců 

a snědl rekordní počet chlebíčků a jednohubek. 

Z výtěžku vernisáže zorganizujeme v září 

aktivní odpoledne pro děti.

I přes léto vymýšlíme našim dětem 

zajímavý program, který je bude 

bavit a něco se na něm třeba 

i přiučí, takže worshopujeme, 

výletujeme – letos jsme opět 

vyrazili na několik dní do 

Lužických hor.



pomáhejte s námi

•  veřejná sbírka  

číslo účtu 754 025 7001/5500

•  DMS 

DMS DUMTRIPRANI na číslo 87777

cena jedné DMS je 30 Kč

Dům tří přání obdrží 28,50 Kč

•  opakovaná DMS 

DMS ROK DUMTRIPRANI 

na číslo 87777

•  on-line platba pomocí 

platební karty

na našich webových stránkách 
www.dumtriprani.cz

kde nás najdete

•  Dům Přemysla Pittra pro děti

Karlovarská 18, Praha 6 – Ruzyně

•  Ambulantně terénní centrum 

Terronská 7, Praha 6

•  Centrum pro děti Mezipatro

Svatovítská 7, Praha 6

•  Centrum rodinné terapie Horizont

Doubravčická 1474/21, Praha 10

chcete vědět více?
rádi přijmeme Vaše nápady 

a připomínky na info@dumtriprani.cz 

a na tel.: 233 931 310

podporují nás

hlavní partneři a dárci*

Mis, s. r. o.

individuální dárci 
Markéta Dyllong

Vít Rambousek

partneři a dárci*

www.dumtriprani.cz
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