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informace pro ty, 

kteří se zajímají o to, 

co je u nás nového, 

co se u nás děje
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Milí přátelé,
do práce, do školy, do divadla, na autobus, 

na schůzky, na prohlídky k lékaři, tam všude 

víme, že máme chodit včas. Také všichni 

tušíme, že i problémy máme začít řešit v jejich 

počátcích, neodkládat je „na potom“, nečekat, 

že se samy od sebe nějak vyřeší, protože si 

tím zakládáme na další řádku problémů. Jak 

ale poznat, že dítě nebo rodina v našem okolí 

začíná mít problém, který by bylo dobré začít 

řešit? Jak a kdy podat pomocnou ruku? O tom 

je celé naše číslo bulletinu.

Pavla Brožová

vedoucí Redakční rady: PhDr. Pavla Brožová

Redakční rada: Bc. Barbora Illichová, 

Mgr. Radka Košňarová, Mgr. Kamila Mrkvicová, 

Mgr. Karolína Tučková.

v Ambulantně terénním 
centru jsme podpořili 

208 rodin. Uskutečnili jsme 

844 schůzek

v Domě P. Pittra pro děti 

využilo pobyt 32 dětí, průměrná délka 

pobytu dítěte u nás byla 75 dní

v Centru pro děti Mezipatro 
jsme podpořili 40 dětí, uskutečnili 

jsme 1354 konzultací, 

192 výukových hodin, 

177 lekcí různých skupinových 
programů

rok 2016
 v datech

v Centru rodinné terapie 
Horizont jsme podpořili 

146 dětí, uskutečnili jsme 

360 schůzek
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téma

„To vás vyjde pěkně draho, pane 
Kniho. Měl jste přijít mnohem dřív,“ 
sdělil mi automechanik, když si 
prohlédl přivezené auto, které už 
delší dobu vydávalo nestandardní 
zvuky. „Příště včas, takhle by vám to 
kolo za chvilku upadlo a kromě vaší 
peněženky by se to mohlo dotknout 
i vašeho zdraví,“ dodal zřejmě 
v reakci na můj provinile tázající 
výraz. Srovnávat auto (jakožto 
věc užitkovou) s dítětem je jistě 
srovnání, které kulhá na obě nohy, 
nebo chcete-li na všechna čtyři kola. 
Na druhou stranu, stejně jako auto 
často dává dopředu signály o tom, 
že něco není v pořádku, tak i dítě 
může svým chováním upozorňovat 
na skutečnost, že se děje něco, 
co způsobuje jeho nepohodu 
nebo v extrémním případě něco, 
co jej poškozuje. Pokud se tyto 
signály podaří zachytit včas, 
můžeme předejít vážnému nebo 
i nevratnému „porouchání“ dítěte. 

Jak se takové signály projevují? 
Jak na ně správně reagovat? Co je 
vlastně to „reagovat včas“?

 Rozpoznání toho, že se nejspíš něco 

s dítětem (potažmo jeho okolím) děje, 

nemusí být zrovna snadným úkolem. 

O něco snadnější úkol to může být pro ty, 

kteří jsou s tím či oním dítětem v častém 

či každodenním kontaktu, tedy pro rodiče, 

učitele, výchovné pracovníky či vedoucí 

volnočasových aktivit. Výše zmínění 

mohou vzhledem ke své kontinuální práci 

lépe zaznamenat určité změny v chování 

či prožívání dítěte. Mohou si všimnout, že 

dítě reaguje jinak, než reagovalo doposud. 

Například se ve srovnání s dosavadní 

zkušeností může chovat více podrážděně, 

nebo naopak může působit apatičtěji, resp. 

se může jevit uzavřené, nebo vznětlivé až 

agresivní a jeho emoční prožívání může být 

neadekvátní v celkem běžné situaci. Tyto 

změny se povětšinou neprojevují izolovaně 

(jen dnes), ale naopak mají delší trvání nebo 

stupňující intenzitu. 

 Důvodů, proč se dítě necítí dobře, může 

být celá řada. Obvykle to bývají obavy z kon-

fliktů a nesouladu mezi rodiči, strach z jejich 

rozchodu… ale například také ztráta kama-

ráda, vyčlenění ze skupiny, kam dřív patřilo, 

neúspěchy ve škole, různě intenzivní potíže 

v období dospívání, skutečnost, že dítě je obě-

tí šikany, nebo samo šikanujícím s potřebou 

být uznáno partou atp.

 Za včasnou reakci můžeme pokládat tu, 

která se děje bezprostředně poté, co si uvědo-

míme… ono „něco se děje“. Tak jako u požáru 

je žádoucí začít hasit oheň již v počátku, taky 
u dítěte je vhodné reagovat na změny 
v jeho chování hned, jak si jich všimneme. 

Reakcí na tyto změny může být: 

•  Rozhovor s dítětem, který v ideálním 

případě proběhne v soukromí a pro dítě 

bezpečných podmínkách (tak, aby na roz-

hovor byl dostatek času a aby dítě nebylo 

rušeno okolím). Rozhovor může provést 
výchovný poradce, školní psycholog 

Lepší včas než později 
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nebo metodik prevence, resp. třídní 
učitel. Dítě by se při rozhovoru mělo cítit 

bezpečně, svobodně a mělo by mít mož-

nost na otázky neodpovídat. 

•  Rozhovor s rodičem, který může provést 

výše uvedený pracovník školy. To však 

předpokládá zvýšený zájem rodiče dítěti 

porozumět a snahu mu pomoci. Ať už jde 

o dítě či rodiče, mohou se z jejich strany vy-

skytnout obavy o čemkoli z rodiny mluvit 

právě ve škole. 

•  Další vhodnou alternativou je předání 
kontaktu na odborné pracoviště, které je 

pro rodinu dobře dostupné a může rodině 

pomoci najít dobré řešení v obtížné situaci. 

Tím je např. některé ambulantní pracoviště 

Domu tří přání na Praze 6 nebo Praze 10.

Ať se v rodině nebo u dítěte děje cokoli, 

je zřejmé, že včasná intervence / pomoc 

školy nebo odborného zařízení může přinést 

ovoce především dítěti samotnému. Častou 

zkušeností odborníků v práci s rodinou je fakt, 

že rodiny přicházejí do služeb až v situaci vy-

hroceného rodinného konfliktu nebo v době, 

kdy dítě dává extrémně silné signály ukazující 

na nepohodu a potíže doma. V takových 

chvílích je pomoc rodině velmi komplikovaná 

a většinou trvá adekvátně dlouhý čas (několik 

měsíců až let).

 Při čtení předchozích řádků vás možná 

napadá spousta otázek, případně nějaká 

ta „ale“. Možná také nejste v situaci, kdy 

byste něco podobného řešili, ale třeba 

v budoucnu řešit budete. Ať už vás napadají 

otázky nyní nebo v budoucnu, neváhejte se 

nám ozvat, rádi vám pomůžeme konzultací, 

poradenstvím nebo odkazem na vhodné 

služby pro rodiny.

MICHAL KNIHA, RADKA KOŠŇAROVÁ
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příběhy

Rodina Novákových docházela na rodinnou 

terapii již 4 měsíce. Terapeut zjistil, že 

13letému chlapci není v rodinném klimatu 

dobře, ve škole byl nesoustředěný, zhoršil se 

prospěchově, doma měl sklony k agresivitě, 

reagoval podrážděně, utíkal k hrám na PC. 

Terapeut kontaktoval Dům tří přání – Dům P. 

Pittra pro děti (DPPD), získal bližší informace 

o dobrovolném pobytu a během dalších 

konzultací s rodiči společně dospěli k tomu, 

že požádají o dobrovolný pobyt pro svého 

syna. Cílem pobytu bylo poskytnout chlapci 

v bezpečném neutrálním prostředí odpočinek 

a získat jistý odstup a náhled na svou rodinu. 

Zároveň bylo cílem v rámci intenzivní práce 

s rodiči a chlapcem zmapovat rodinnou 

situaci, posílit fungující mechanismy v rodině 

a zmírnit napětí uvnitř rodiny.

 Rodiče uzavřeli s DPPD smlouvu 

o dobrovolném tříměsíčním pobytu Jiřího. 

Jiří se na pobyt v podstatě těšil, jen se obával, 

že nezvládne pravidlo pobytu – jen 30 min. 

na PC denně. Běžně doma trávil 3–4 hodiny 

u počítačových her a rodiče nebyli schopni 

ho od této činnosti odklonit. Rodiče byli od 

počátku motivovaní, chtěli a vnímali, že musí 

učinit nějakou změnu, která by vedla ke 

stabilizaci Jirky i jejich vzájemných vztahů. 

Jirka se během pobytu v DPPD projevoval 

spíše submisivně, pravidla pobytu přijímal 

a vnímal, že mu v rodině zcela chyběla. Byl 

vděčný za pozornost a zájem o jeho osobu. 

Užíval si běžné volnočasové činnosti, které 

v rodině odmítal, absence PC her ho netrápila. 

Za tři měsíce pobytu se zlepšil ve dvou 

předmětech, zjistil, že se neumí sám do školy 

připravovat a potřebuje v tomto pomoci. 

 Rodiče během konzultací zjistili, že se 

všichni během pracovního týdne míjejí. Oba 

byli pracovně vytíženi, společně strávený 

čas byl minimální. Mají od sebe navzájem 

mnoho očekávání, ale neumějí si je sdělovat. 

Máma Jirky se potýkala s úzkostnými stavy 

a rodiče se odcizovali. Po ukončení pobytu 

Jirky si rodina uvědomila, co v ní nefunguje, 

co je třeba dělat jinak, jak se každý cítí a co 

potřebuje. Rodina po pobytu přenastavila 

pravidla v rodině, Jiří začal chodit na 

fotbal, máma se objednala na individuální 

psychoterapii, otec si přenastavil pracovní 

režim tak, aby mohl být více s rodinou. 

Je to příběh s dobrým koncem? Ano, 
zdá se. Pojďme si nyní představit, jak 
by mohla situace vypadat zhruba za 
rok, kdyby Jirka nebyl v DPPD…
 

 Rodina přestala na rodinnou terapii 

docházet. Zejména matka ji nevnímala jako 

prospěšnou, sama se lépe necítila a Jirkovi 

to v ničem také nepomáhalo. Otec byl rád, že 

to končí, mohl čas věnovat práci. Terapeut 

o možnosti pobytu chlapce u nás nevěděl, 

rodině doporučil pokračovat v individuální 

terapii (matce a Jirkovi). Jirkovi se přestalo 

chtít chodit do školy, ráno zůstal v posteli s PC 

hrami. Rodiče byli celý den v práci, mámin 

psychický stav se zhoršoval (úzkosti, deprese). 

Jirkovi absence omlouvala, vlastně to ze 

svého pohledu chápala, měla to podobně. 

z Domu Přemysla 
Pittra pro děti
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Jirka začal hrát online hazardní hry. Otec 

začal zjišťovat, že se mu doma ztrácí peníze. 

Nejdříve drobné částky, později několik 

desítek tisíc z uzamčeného trezoru, synovi 

za to nafackoval. Jirkovi hrozilo vyloučení 

z prestižního gymnázia, máma se zhroutila 

a začala brát psychofarmaka. Otec se 

k hrozbě vyloučení ze školy postavil tak, že 

nabídl řediteli sponzorský dar. Jirka na škole 

zůstal, ale ne na dlouho. Přes sociální sítě se 

„stýkal“ s mnoha lidmi, rozhodl se zajít na 

party, kde opravdu znal jednoho kluka ze 

základní školy. Dlouho ho neviděl. Na party 

se ohromně bavil, už dlouho se necítil tak 

dobře. Pak už si toho mnoho nepamatuje. Byl 

druhý den odvezen na dětský detox, následně 

na dětskou psychiatrii pro přetrvávající 

psychické obtíže. Matka situaci neunesla 

a pokusila o sebevraždu, byla hospitalizována 

na psychiatrii. Otec i nadále pracoval jako 

o život a našel si přítelkyni. Jirku i manželku 

navštěvoval sporadicky. Matka opustila 

léčebnu dříve než Jirka. Odešla od manžela, 

našla si jiné bydlení, Jirku si poté vzala k sobě. 

Přihlásila ho na méně náročnou školu. 

Společně dochází na rodinnou terapii, sama 

pak do rodičovské skupiny. Mají s Jirkou úzký 

a zároveň křehký vztah. Jirka si z experimentu 

s drogami a pobytu na psychiatrii odnesl 

podezření na poruchu osobnosti, je sledován 

psychiatrem. Matka je dlouhodobě v péči 

psychiatra, bez léků se neobejde. Otec se 

úplně odcizil a založil si novou rodinu. 

A ještě jeden příběh z Centra pro děti 
Mezipatro, kdy jsme pomohli včas.

 Viktor je energický a hlasitý chlapec. 

Některé jeho spolužáky ze 4. třídy to hodně 

štvalo, stěžovali si paní učitelce, že je Viktor 

„divnej“, jiní se snažili si ho nevšímat. Viktor 

se tím trápil, protože stál o jejich kamarádství, 

někdy se mu do školy už ani nechtělo a ráno ho 

často pobolívalo břicho. Paní učitelka doporučila 

rodičům kontaktovat Centrum pro děti 

Mezipatro. V Mezipatře jsme se pak společně 

domluvili na individuální a skupinové podpoře 

Viktora, která se zaměřovala na rozvoj jeho 

sociálních dovedností, navazování a udržování 

dobrých vztahů s vrstevníky a komunikaci 

s nimi. Časem nás Viktor požádal i o pomoc 

se školou, protože nebyl spokojený se svým 

prospěchem. Docházel pak tedy i na pravidelné 

doučování. Dnes je Viktorovi 13 let. Do Mezipatra 

už dlouho nedochází, ale nedávno se tu cestou 

ze školy zastavil. Ve třídě má tři dobré kamarády 

a vcelku dobře vychází i s ostatními spolužáky. 

Učit se ho sice moc nebaví, ale hlídá si průměr 

známek. Umí se zdravě prosadit i vymezit, když 

ho něco štve. V klidu, bez konfliktu. To se na něm 

líbí i holkám ze třídy. 

Co dodat, čím dříve, tím lépe, pak 
už se jen hasí požáry! Požáry lidské 
duše, které nelze udusat úplně 
a defi nitivně.

BARBORA ILLICHOVÁ, KAROLÍNA TUČKOVÁ
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střípky

Jako dárek k narozeninám 

jsme si nadělili videoklip 

a máme z něho velkou 

radost, i z ohlasů na něj. 

Ke zhlédnutí na našem 

facebooku nebo youtoube.

Je to neuvěřitelné, ale letos jsme 

v Ponrepu oslavili 15. narozeniny. 

Za tu dobu jsme pomohli stovkám 

rodin a dětí, že to ani spočítat 

nedokážeme. Občas dostaneme 

milou zpětnou vazbu od bývalého 

dětského a dnes už dospělého 

klienta, který nám napíše, že je rád, 

že jsme mu kdysi pomohli a že se 

má teď dobře. 

Pohádka před spaním, 

každovečerní rituál pro menší děti 

v našem „domečku“.
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Výtěžek z červnové 

vernisáže jsme se s dětmi 

rozhodli proskákat. 

Origami hvězdy, svícny, 

voňavá jablíčka a spousta 

dalších vánočních výrobků, 

to byl náš vánoční workshop 

v Mezipatře.

Nově u nás: terénní krizová 

intervence pro ohrožené 

děti, poskytujeme:

•  okamžitou reakci, akutní 

pomoc dítěti

•  telefonickou konzultaci

•  výjezd do terénu (za 

přítomnosti pracovníka 

OSPOD nebo zákonného 

zástupce)    

Více na našich webových 

stránkách.
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rozhovor
Rozhovor s Mgr. Lenkou 

Chmelařovou, psycholožkou 
a metodičkou prevence

Působíte na několika pracovištích 
– jakého mají pro vás společného 
jmenovatele a jakého odlišného?

Působím jako metodik prevence 

v pedagogicko–psychologické poradně 

a jako školní psycholožka na základní škole. 

Na pozici metodika prevence se zabývám 

především výskytem rizikového chování, 

často vstupuji do tříd. Jedná se tedy 

především o práci s kolektivem. V pozici 

školní psycholožky jsem více v kontaktu 

s rodiči a s některými dětmi i individuálně. 

Na obou pozicích je společná velká pracovní 

pestrost činností.

Čím je vašich několik rolí/funkcí, 
či jak byste to nazvala, přínosem 
a zdalipak někdy přináší obtíž?

Přínosný může být velký přehled v prostředí 

škol Prahy 6, do různých situací se 

dostanu z různých pozic. Obtíže zatím 

nezaznamenávám, jednotlivé funkce běží 

paralelně jedna vedle druhé.

S kterými tématy se setkáváte 
nejčastěji a kdo s nimi nejčastěji 
přichází?

Často se vyskytuje obtíž se zařazením 

žáka do kolektivu a potažmo s tím spojené 

ubližování ze strany jiných žáků (ne vždy 

se jedná o šikanu). Děti mnohdy nedokáží 

tolerovat odlišnost.

Tématem tohoto čísla je včasnost. 
Jaký je váš dojem z včasnosti, s níž 
se na vás kolegové/rodiče/děti 
obrací?

To je úplně různé. V prostředí, kde se 

pohybuji, dokáží včas reagovat především 

kolegové. Rodiče obvykle také, ti mívají ale 

někdy zábrany vůči návštěvě psychologa, 

a tak to nechají dojít až do kritičtějšího stavu. 

Děti samotné dokáží vyhledat moji pomoc 

až tak v „pubertálním“ věku. Ačkoliv se na 

škole často pohybuji, nedokáží si o radu 

přímo a bezprostředně říci. Spíše se obrátí na 

třídního učitele či (na mnohých školách) mají 

možnost napsat vzkaz do schránky důvěry, 

kterou spravuje školní metodik prevence.



— 11 —

Jak vy sama rozpoznáváte chvíle, 
kdy je třeba pro dítě/rodiče/kolegy 
něco dělat?

Chvíle, kdy „vstoupit do hry“, můžu 

odhadovat snad jen intuitivně. Spíše 

čekám, zda se na mě obrátí klient se žádostí 

o pomoc. V tu chvíli je velkým přínosem 

jeho motivovanost. A důležitou roli hraje 

i míra spokojenosti klienta. Pokud je v dané 

situaci klient spíše nespokojen než spokojen 

a zároveň je motivovaný ke spolupráci, je to 

ideální stav pro moje zapojení.

Je pro vás někdy už příliš pozdě 
nebo naopak nemístně brzy?

Určitě, mívám takové své subjektivní 

dojmy z některých zakázek. Na druhou 

stranu, pokud se na mě někdo obrátí, má 

to zřejmě svůj důvod a pokud chce daný 

člověk investovat energii do změny, vždy ho 

podpořím. Někdy můžu alespoň pojmenovat 

tento svůj dojem a klientovi ukázat další 

názor.

Přála byste si ve své práci mít pro 
nějakého klienta či aktivity více 
času?

Často mívám pocit, že kdyby bylo více času, 

více toho stihneme. Na druhou stranu je 

časové ohraničení určitý bezpečný prostor, 

předem s ním můžeme já i klient počítat a tak 

si ho i rozvrhnout a pracovat na prioritních 

tématech či v určité intenzitě. Mám 

zkušenost s tím, že pokud je času až příliš, 

může se celá moje práce úplně rozplynout.

 

PTALA SE KAMILA MRKVICOVÁ

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.

co potřebujeme 

•  papíry do tiskárny

•   věšák na kabáty pro klienty

•  obaly na tablety

•  sedací vak

•   školní potřeby

•   tonery 

•  ručníky

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

•  volné lístky do kina 

•  volné lístky do divadla 

•  volné lístky do ZOO



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 podporovali

hlavní partneři a dárci
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Mis, s. r. o.     Pragotour, s. r. o.     DarTTisk     zaměstnanci ŠKOFIN S.R.O.

NEDBALOVÁ / TUČKOVÁ / PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o.

partneři a dárci


