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kteří se zajímají o to, 

co je u nás nového, 

co se u nás děje
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Milí přátelé,
když zaznělo na naší redakční radě,  
že dalším tématem bulletinu bude 
trojdohoda, první, co mě napadlo, bylo 
dát toto slovo do vyhledávače. A zjistila 
jsem, že jsem vesměs odkázána na 
různé stránky zabývající se historií nebo 
současnou politikou. (Jako další heslo 
Vám bude nabídnuto „trojspolek“.) Zkrátka 
téměř vždycky jsem skončila u konfliktu. 
(Mimochodem z Wikipedie se dozvíte, že 
Trojdohoda se stala základem 25členné 
válečné koalice a patřila do ní i Kuba 
a Guatemala.) Je pravda, že v některých 
rodinách dohodnout se na tom, jak to dělat, 
aby všichni byli v pohodě, nikdo nebyl 
a necítil se ohrožen, připomíná průchod 
minovým polem. Své o tom jistě ví paní  
Mgr. Marta Konvičková, vedoucí OSPOD 
Praha 2, která nám poskytla rozhovor. Pokud 
chcete vědět, co znamená „trojdohoda“ 
v sociální oblasti, jakou roli v ní zaujímá naše 
organizace a jak to může v praxi vypadat, 
začtěte se do našeho nového bulletinu.

vedoucí redakční rady PhDr. Pavla Brožová
redakční rada Bc. Barbora Illichová, 
Mgr. Radka Košňarová, Mgr. Kamila Mrkvicová, 
Mgr. Karolína Tučková.

v Domě P. Pittra 
pro děti využilo pobyt 21 dětí, 

průměrná délka pobytu dítěte u nás 

byla 75 dní

 v Ambulantně 
terénním centru jsme podpořili 

108 rodin, uskutečnili jsme 

670 schůzek

 v Centru pro děti 
Mezipatro jsme podpořili 

36 dětí, uskutečnili jsme 

851 konzultací, 

108 výukových hodin, 

118 lekcí různých 

skupinových aktivit pro děti

6 měsíců 
roku 2016 v datech

v Centru rodinné 
terapie Horizont jsme 

podpořili 92 dětí, uskutečnili 

jsme 215 schůzek
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téma

Mnoha lidem se pod pojmem 
trojdohoda vybaví politické 
či vojenské ujednání, které by 
v lepším případě mělo vést k zisku 
na všech stranách a dlouhodobější 
perspektivě rovnováhy, klidu 
zbraní či míru. Záměrně uvádíme 
„v lepším případě“, neboť mnoho 
takových dohod dobře nedopadlo, 
naopak situaci zhoršilo. Nad 
důvody můžeme spekulovat, také 
nejsme odborníci na historii, ale 
troufáme si uvést alespoň dva 
důvody, proč to nevyšlo: jedna ze 

stran do dohody nešla opravdově, 
ale jen naoko a druhý důvod 
— strana vstoupila do dohody 
s úmyslem získat pro sebe něco 
navíc, nejlépe přemoci další dvě 
a ovládnout je.

Stále více si uvědomujeme, jak je důležité 
vstupovat do jednání s rodiči a dětmi rovně 
a bez vlastních (byť často nevědomých 
a dobře míněných pohledů a názorů), 
jak je zásadní dobře navázat spolupráci 
s rodinou a získat si její důvěru, jak je 
důležité společně vytvořit zakázku, tedy to, 
na čem je možné pracovat, s čím je obtížné 

Trojdohoda 
efektivní nástroj při práci s ohroženou rodinou

Rodina
výchovné potíže, 

neadekvátní chování 
dítěte ve škole, špatná 
komunikace v rodině, 

obava rodičů

OSPOD
koordinátor péče, 

doporučení rodině na 
koho se obrátit, garant 

práce s rodinou

Dům tří přání
služby pro rodinu na 

klíč dle potřeb rodiny 
a jejích jednotlivých 

členů, propojení 
služeb návaznost 
a systematičnost
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kolik co stojí

 3 500 Kč Benzín do auta na 14 dní. Autem 

vozíme děti do škol, k lékaři, zajišťujeme díky 

němu velké nákupy a občas jedeme na výlet.

 22 000 Kč Zajištění výtvarných 

terapeutických aktivit pro 6 dětí na půl roku.

2 100 Kč Tříměsíční účast na terapeutické 

komunitě pro jedno dítě.

300 Kč Týdenní nákup ovoce 

a zeleniny pro jedno dítě v Domě P. Pittra.

90 000 Kč Zajištění tábora pro 12 dětí, 

včetně ubytování, jídla, aktivit a odborných 

pracovníků.

27 000 Kč Nejméně tolik by nás stálo 

zajištění doučování v Mezipatře, pokud by ho 

nedělali naši skvělí dobrovolníci. Dohromady 

těchto 10 lidí „odučilo“ 108 hodin.

co potřebujeme 

•  papíry do tiskárny

•   skartovačka

•   věšák na kabáty pro 
klienty

•  obaly na tablety

•   školní potřeby

•   tonery 

•  ručníky

•  stavebnice pro kluky  
(Lego, Merkur...)

•  karty Dixit

•  volné lístky do kina 

•  volné lístky do divadla 

•  volné lístky do ZOO

něco udělat, co jsou jednotliví členové 
rodiny ochotni měnit, nebo co již nemohou 
či nemají možnost ovlivnit. V případě, že 
rodina nepřichází zcela „dobrovolně“, ale 
na doporučení orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD), je celý proces 
navazování důvěry a tvorba zakázky ještě 
obtížnější. 
 V mnoha případech se však daří 
úspěšně pracovat s ohroženou rodinou 
právě na základě uzavřené trojdohody, 
kdy garant a koordinátor práce s rodinou 
(OSPOD) v zájmu dítěte hledá a doporučuje 
adekvátní službu, která by mohla být 
rodině pomocí a podporou. Pak je tu rodina, 
která se nachází v těžké situaci, s níž si neví 
rady a její běžné mechanismy a obrany 
selhávají. Bývá tak trochu v tlaku institucí 
(OSPOD nebo soudu), to přináší obavy, 
odmítání a další obranné mechanismy, 

které jsou však často více destruktivní 
než konstruktivní. Na základě toho bývá 
oslovena organizace, která s rodinami 
v obtížné životní situaci pracuje, má 
dlouholeté zkušenosti a s mnohým, co 
rodina řeší, může pomoci, může provázet, 
doporučovat, navrhovat...
 BARBORA ILLICHOVÁ
 RADKA KOŠŇAROVÁ 
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příběh
Do Domu Přemysla Pittra pro 
děti zavolala maminka 12letého 
Tomáše s tím, že má se synem 
problémy ve škole i doma. 
Uvedla, že byla včera pozvána na 
„sociálku“ — tedy OSPOD, kterou 
informovala škola. Pracovnice 
matce sdělila, že s Tomášem musí 
„něco dělat“, jinak to dopadne 
špatně. „Jak špatně?“ ptala 
se matka. „Jestli takhle bude 
pokračovat, může kluk skončit 
v diagnosťáku.“ odpověděla 
pracovnice a doporučila kontakt 
na Dům tří přání — pobytové 
zařízení. Maminka v telefonu 
zněla vyděšeně, ale domluvili 
jsme si úvodní schůzku, na kterou 
přijde se synem a my pozveme 
pracovnici OSPOD. Na schůzce 
se pokusíme zjistit, co rodina 
potřebuje a jak jí můžeme pomoci.
Na první schůzce jsme se sešli v „plné 
sestavě“, už to byl první úspěch! Maminka 
popsala, jak vychází s Tomášem, co jim 
doma dělá potíže, o čem se dohadují a na 
čem se neshodnou. Pracovnice OSPOD 
interpretovala popisované chování chlapce 
ve škole – nepozornost, nezájem o výuku, 
vyrušování a zhoršené vztahy se spolužáky. 
Došli jsme i k době, kdy začaly Tomášovy 
potíže doma a ve škole. Tehdy odešel otec 
z rodiny. Chlapec sám dokázal pojmenovat, 
co ho doma štve a co odmítá dělat, resp. 
že ve škole ho to nebaví, proto vyrušuje 
a nevychází s kamarády, se kterými to dříve 
šlo. Pracovnice Domu P. Pittra vysvětlila 
podmínky pobytu, jak se zde pracuje 
s rodinou, v čem může být pobyt prospěšný 
pro dítě i pro rodiče.

 A co jsme dohodli? Nástup chlapce na 
dobrovolný pobyt v délce dvou měsíců 
s možností prodloužení o další měsíc. 
Maminka souhlasila s docházením na 
pravidelné konzultace s pracovnicí Domu  
P. Pittra, a to jedenkrát týdně, současně s tím 
telefonické konzultace dle potřeby. Ráda by 
zjistila, proč ji Tomáš „zlobí“ a neposlouchá. 
Neví, co dělá špatně. Chlapec se souhlasem 
s pobytem váhal. Měl zpočátku obavy 
z přísnějších pravidel, která jsou u nás 
vyžadována. Sám je zvyklý na volnější režim. 
Nakonec byl pro, protože by rád zlepšil vztah 
s mamkou i se spolužáky. 
 Také jsme se dohodli, že OSPOD bude 
průběžně v kontaktu s Domem P. Pittra, bude 
se účastnit vyhodnocovacích schůzek po 
prvním a druhém měsíci pobytu Tomáše. 
Důvodem postoje OSPOD (kolizní opatrovník 
dítěte) je mít průběžný přehled o všem, co se 
s dítětem děje, za důležité považuje zaměřit 
se především na změny Tomáše v chování, 
ale i v prospěchu ve škole. Na základě toho 

Zahrada v Domě P. Pittra 
pro děti umožňuje jak relaxaci, 
tak sportovní vyžití.
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OSPOD očekává návrhy a doporučení Domu 
P. Pittra, z nichž pak vyplyne další postup.
 Dům P. Pittra zajistí chlapci podporu 
při zvládání školních povinností, bude ho 
motivovat v přístupu ke škole, podporovat 
jeho zdravé vazby s vrstevníky a dospělými. 
Při společných konzultacích s matkou 
i chlapcem může posilovat jejich vzájemné 
vztahy a hledat možnosti změny chování 
obou tak, aby jejich komunikace nebyla 
konfliktní. Zároveň bude možné podpořit 
matku v jejich rodičovských kompetencích, 
resp. pomoci nastavit pravidla a efektivní 
režim v rodině. 
 Po vzájemné shodě začala pro všechny 
zúčastněné etapa naplňování dohody…
 Přeskočme nyní poněkud v čase… 
ocitněme se na vyhodnocovací schůzce 
po dvou měsících pobytu Tomáše v našem 
zařízení. 
 Tomáš se po dobu pobytu naučil 
lépe komunikovat s ostatními. Měl potíže 

s ženskými autoritami, muže respektoval 
bezvýhradně. Obnovil vztah se spolužákem, 
kterému se na počátku pobytu se svou 
situací svěřil. Jeho zájem o školu se příliš 
nezlepšil, přesto si začal uvědomovat, že 
jen škola mu pomůže k jeho oblíbenému 
oboru – grafice. S maminkou se na 
společných konzultacích postupně dohodli 
na nezbytných pravidlech fungování 
domácnosti a povinnostech, které musí oba 
plnit. Společně si vyzkoušeli být spolu během 
několika víkendů. Kontakt s otcem se však 
navázat nepodařilo. Otec ho opakovaně 
odmítl a s Domem P. Pittra nespolupracoval. 
Maminka si uvědomila své výchovné limity, 
nedůslednost v přístupu k synovi. Zároveň 
zjistila, že sama není dostatečně vyrovnána 
s rozchodem s otcem chlapce a se svým ne 
příliš šťastným dětstvím.
 OSPOD byl v kontaktu aktivní, pomohl 
především při zprostředkování komunikace 
s otcem dítěte. Zajistil Tomášovi po 
ukončení pobytu „velkého kamaráda“ 
z organizace Lata, který se s ním bude 
pravidelně setkávat a prožívat „klukovské 
a chlapské“ věci. Nabídnul matce a chlapci 
podporu i v dalším období.
 Dům P. Pittra zajistil matce a Tomášovi 
navazující podporu v ambulantním 
pracovišti Domu tří přání, kde mohou sdílet 
svoje starosti a nadále pracovat na zlepšení 
vztahů a vzájemné komunikaci. Matce 
doporučil individuální terapii a chlapci 
zajistil doučování a doporučil jeden 
volnočasový kroužek v týdnu.
 Všechny strany trojdohody do 
spolupráce šly s plným nasazením a se 
stejným cílem – snížit míru ohrožení rodiny, 
tedy lidově řečeno, pokusit se o to, „aby 
kluk neskončil v diagnosťáku a máma na 
psychiatrii“. 
 Tak, že by šťastný konec? Spíše začátek 
cesty, která může být úspěšná!
 B A R B O R A  I L L I C H OVÁ



— 8 —

střípky

LeasePlan Česká republika, s. r. o. 
uspořádal golfový turnaj, jehož 
výtěžek šel na provoz Domu tří 
přání. Dražila se zde litografie, 
kterou věnoval Dominik Hašek. 
Příjemnou akci moderovala 
Michaela Maurerová.

Jak efektivně a správně 
pomoci našim dětem 
v oblasti učení? S tím 
našim dobrovolníkům 
pomáhá Mgr. Jaroslava 

Budíková.

Hry nejsou „jenom“ 
zábava, ale také 
terapeutický prvek, 
který využíváme během 
konzultací s dětmi.
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Letní tábor pořádáme, 
protože chceme dětem 
nabídnout zážitkové, 

sebezkušenostní, tvůrčí 

a sportovní aktivity 
i v průběhu letních prázdnin. 
Poznávání se v jiném 
kontextu nám také umožňuje 
prohlubovat vzájemnou 

důvěru a následně tak snáz 
a efektivněji spolupracovat 
i v průběhu školního roku 
– jak na konzultacích, tak ve 
skupinových programech.

Letní tábor v Hořicích 
na Šumavě. Sedm dní 
děti pomáhaly královně 
osvobodit její zemi od 
špatných vlastností, které 
převládly u jejího lidu. 
Ta se den ode dne měnila 
k lepšímu a v závěru se 
tak podařilo uvařit i elixír 

dobra. Větší díl elixíru 
nechaly děti královně 
a zbytek si rozdělily 
a v lahvičkách odvezly na 
další cesty. Možná se jim 
bude ještě někdy hodit…

Několikrát jsme vyrazili na výlet 
– ke Schwarzenberskému kanálu, do 
grafitového dolu v Českém Krumlově 
nebo na "koupačku" k Lipnu. Zažili 
jsme i dobrodružné chvíle v přírodě 
v drsném terénu šumavských lesů 
nebo při noční bojové hře.
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rozhovor
Rozhovor s Mgr. Martou 

Konvičkovou — vedoucí 

OSPOD MČ Praha 2

Jak dlouho již spolupracujete 
s Domem tří přání? 
Spolupráce OSPOD Praha 2 s Domem tří 
přání trvá již řadu let. Po celou dobu častěji 
spolupracujeme s pobytovým zařízením D3P 
Domem Přemysla Pitttra pro děti. To zejména 
proto, že ambulantní služby, které D3P nabízí 
na svých pracovištích na Praze 6 a Praze 10, 
nabízí i jiní poskytovatelé, kteří sídlí přímo 
na Praze 2 a pro rodiče a děti z Prahy 2 jsou 
dostupnější.

Jak konkrétně spolupráce s Dome tří 
přání nejtypičtěji probíhá?
Jak jsem již uvedla, nejčastěji spolupracujeme 
s pobytovým zařízením D3P – Domem 
Přemysla Pittra pro děti. Průběh spolupráce 
se odvíjí od konkrétní situace dítěte, které 
do zařízení nastupuje na pobyt a situace 
jeho rodiny. V jejím počátku ji ovlivňuje to, 
zda jde o pobyt dítěte, který je připravován 
ve spolupráci s rodinou dítěte nebo o pobyt 
dítěte, které je umístěno v situaci akutního 
ohrožení.
 V době pobytu dítěte v zařízení 
pak společně s rodinou dítěte, dítětem 
a pracovníky zařízení vyhodnocujeme, jak 
se rodinná situace vyvíjí. Podle toho pak 
společně připravujeme plán zajištění péče 
o dítě po ukončení pobytu. Po nástupu dítěte 
na pobyt dáváme prostor pro odbornou práci 
zařízení s dítětem a rodinou, do spolupráce 
vstupujeme intenzivněji tehdy, pokud rodiče 
spolupráci odmítají, nebo pokud ve vztahu 
k zařízení a dítěti činí takové kroky, které jsou 
pro dítě ohrožující. 

S jakou skupinou ohrožených dětí 
Vám Dům tří přání může pomocí 
nejvíce? 
Nejvíce dlouhodobě oceňujeme služby Domu 
Přemysla Pittra pro děti. Služby „Domečku“ 
využíváme, když zajišťujeme neodkladnou 
péči pro děti v rámci výkonu pohotovosti. 
Nejčastěji však v situacích, kdy je prospívání 
dítěte v rodině natolik ohroženo, že je 
z hlediska jeho ochrany nezbytné, a/nebo 
vhodnější, aby pobývalo mimo svoji rodinu. 
Zařízení Dům Přemysla Pittra pro děti, podle 
mého názoru jako jediný ZDVOP v Praze, se 
od počátku pobytu dítěte v zařízení snaží 
intenzivně pracovat jak s dítětem, tak s členy 
jeho rodiny na stabilizaci situace dítěte 
a podpoře změn v rodině, které umožní 
návrat dítěte zpět do rodiny. Je schopno 
prostřednictvím síťování služeb zajistit pro 
dítě i potřebnou odbornou psychologickou, 
příp. psychiatrickou péči. V případech, kdy 
návrat do rodiny není možný, připravuje 
dítě i rodinu na přechod do dlouhodobější 
náhradní rodinné péče. 
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Je nějaká podmínka spolupráce 
s Domem tří přání, která se Vám 
obtížně splňuje?
V případě spolupráce s ambulantním 
pracovištěm D3P je pro nás v některých 
případech obtížně splnitelný požadavek na 
motivaci klientů ke spolupráci se zařízením. 
V rámci své praxe se setkáváme s rodinnými 
situacemi, kde jsou děti např. ohroženy 
rozvodovým sporem mezi rodiči, kdy je na 
základě našeho vyhodnocení situace dítěte 
vhodné začít co nejdříve pracovat s rodiči 
na podpoře jejich rodičovské spolupráce 
a komunikace a podpořit je ve vnímání 
potřeb svých dětí. Motivace rodičů v těchto 
situacích však bývá různá. Při spolupráci 
s odbornými pracovišti, která poskytují 
terapeutické, nebo mediační služby pro práci 
s rodinou oceňujeme, pokud jsou schopna 
spolupracovat s námi na podpoře motivace 
rodiny v rámci doporučené, ale i nařízené 
spolupráce.

Jak rodiny vnímají rozdíl mezi 
spoluprací s Vámi — OSPODem — 
a Domem tří přání?
Myslím si, že většina rodin vnímá rozdíl mezi 
mocí, kterou OSPOD na rozdíl od Domu tří 
přání v systému sociálně-právní ochrany dětí 
disponuje. 

Jaké případy/příběhy jsou pro Váš 
OSPOD nejobtížnější?
Jde o případy, ve kterých rodiče nejsou 
schopni vnímat a nahlédnout na potřeby 
svého dítěte a namísto toho preferují pouze 
ty vlastní. Nebo případy, kdy o dítě nemají 
zájem ani rodiče, ani nikdo z širší rodiny. 
Mám na mysli zejména starší děti, pro které 
v této situaci bohužel neexistuje jiná varianta 
náhradní rodinné péče než dlouhodobý pobyt 
v dětském domově. Pěstounské rodiny, které 
by byly schopny přijmout a podpořit starší, 
často traumatizované děti, u nás stále chybí.

Vzpomenete si na některou 
z rodin ve spolupráci s Domem tří 
přání, kde se spolupráce výrazně 
osvědčila? 
Napadá mne situace rodiny, kdy umístění 
dítěte – dívky nevedlo k návratu do 
rodiny, dívka ze zařízení odcházela do 
dětského domova. V rámci pobytu se 
ale prostřednictvím síťování odborných 
terapeutických a psychiatrických služeb 
podařilo stabilizovat její stav, nastartovat 
obnovu bezpečného kontaktu s rodinou 
a připravit přechod do dětského domova. 
Velmi oceňuji vysokou kvalitu odborné 
péče, které se dívce od nástupu do 
zařízení dostalo. Při práci s touto rodinou 
byla nezbytná úzká spolupráce našeho 
oddělení a Domu Přemysla Pittra, která 
fungovala po celou dobu naší společné 
práce s rodinou. Vzhledem k tomu, že šlo 
o případ těžce traumatizovaného dítěte 
a velmi problematického rodiče, myslím si, že 
bylo dobře, že konkrétní klíčové pracovnice, 
které s dívkou a její rodinou pracovaly, 
měly možnost v průběhu spolupráce využít 
společnou supervizi vedení případu v rámci 
našeho oddělení. 

V čem je Vám Domem tří přání 
nejužitečnější a co naopak v jejích 
službách postrádáte?  
Viz odpovědi výše. Za jednoznačně 
nejužitečnější považujeme komplexní služby 
pobytového zařízení, které se od umístění 
dítěte snaží jeho situaci aktivně řešit.

PTALA SE KAMILA MRKVICOVÁ

Celý rozhovor si můžete přečíst 
na www.dumtriprani.cz



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

v roce 2016 nás podporují
hlavní partneři a dárci

Mis, s. r. o.

Pragotour, s. r. o.

partneři a dárci
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NEDBALOVÁ / TUČKOVÁ / PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o.


