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Milí přátelé,
připravili jsme pro vás další číslo našeho bulletinu, 

které se tentokrát zaměřilo na významný prvek 

v naší práci – PROSTOR. Vměstnat do prostoru 

12 stránek na toto téma, se jevilo jako oříšek, ale 

nakonec jsme se snad se vším důležitým „vešli“. 

Dočtete se v něm, jak prostor vnímáme, jak s ním 

pracujeme v rámci našich pobytových služeb 

i v rámci služeb ambulantních. Jak se snažíme, 

aby byl pro naše klienty nejen bezpečný, ale 

i podněcující. Bulletin chápeme jako prostor, 

jak Vám přiblížit způsoby a principy naší práce, 

doufáme tedy, že tomu napomůže i příběh naší 

klientky Jany, která se trápí konflikty rozvedených 

rodičů. V rozhovoru se zakladatelkou Domu tří 

přání si pak mimo jiné přečtete, jakou roli hrál 

prostor při budování naší organizace.

Pavla Brožová

vedoucí redakční rady: PhDr. Pavla Brožová

redakční rada: Bc. Barbora Illichová, 

Mgr. Michal Kniha, Mgr. Kamila Mrkvicová, 

Mgr. Karolína Tučková

v Ambulantně terénním 
centru jsme podpořili 

143 rodin, uskutečnili jsme 

401 schůzek

v Domě P. Pittra pro děti 

využilo pobyt 19 dětí, průměrná délka 

pobytu dítěte u nás byla 64 dní

v Centru pro děti Mezipatro 
jsme podpořili 43 dětí, uskutečnili 

jsme 817 konzultací, 

171 výukových hodin, 

102 lekcí různých skupinových 

aktivit pro děti

6 měsíců roku 2017 
v datech

v Centru rodinné terapie 
Horizont jsme podpořili 

125 dětí, uskutečnili jsme 

364 schůzek
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téma

Prostor v pobytovém zařízení

Dítě, které přijmeme na pobyt, je v situaci, 

kdy přichází ze své biologické rodiny. Ať je 

rodinné prostředí jakékoliv, tedy pro dítě 

jakkoliv ohrožující, je na ně zvyklé a nic jiného 

nepoznalo. Ocitne se v cizím prostředí, s cizími 

lidmi, s jinými pravidly a denním režimem. 

Proto je nutné, aby dítě vnímalo a velmi 

rychle rozpoznalo, že tento prostor je pro 

něj maximálně bezpečný. Bezpečný prostor 

spočívá v poskytnutí rodinné atmosféry 

v prostředí příjemného interiéru zařízení. 

Prostor, kde děti pobývají, je výrazně hájen. 

Nevstupují do něho rodiče, pracovníci 

OSPOD ani žádné jiné osoby. Je oddělen od 

ostatních prostor zařízení. S dítětem a jeho 

rodinou pracujeme v konzultační místnosti 

mimo pobyt. Dítě podvědomě zanechává 

své problémy, strasti a starosti před dveřmi 

pobytu. Další linii bezpečného prostoru 

zajišťují jasná pravidla a denní režim. Vše je pro 

dítě srozumitelné a předvídatelné, tedy nejen 

denní program, ale i chování pracovníků na 

pobytu. 

 Při zajištění těchto principů a přístupů 

můžeme dítěti velmi pobyt usnadnit 

a umožnit mu, aby dobu pobytu nejen zvládlo, 

ale dosáhlo změn v chování a ve vlastním 

náhledu na svoji životní situaci. Význam 

„bezpečného prostoru“, který dítěti na pobytu 

nabízíme, je zásadní pro úspěšnost práce 

s dítětem a jeho rodinou v našem zařízení.

Prostor v ambulantní službě

Rodiče, kteří se na nás v ambulantním 

centru obracejí, přicházejí často ve velice 

dramatické situaci. Jejich rodiny se 

rozpadly a tento rozpad byl, a mnohdy 

ještě je, provázen velkými emocemi či 

vzájemným zraněními. Na vlastní oči se 

tak přesvědčujeme, že „láska“ a „nenávist“ 

k sobě jako velice silné emoce mají blíže, než 

by se na první pohled mohlo zdát. Z partnerů 

či manželů, kteří si byli dlouhá léta oporou 

v „dobrém i zlém“, jsou teď úhlavní nepřátelé, 

kdy jeden o druhém ví ty nejintimnější 

věci a znají svá nejcitlivější místa, která se 

často nezdráhají zasáhnout. Ty dva kromě 

konfliktu a vzájemných křivd ale spojuje 

jeden důležitý aspekt – rodičovství. Nadále 

tak musí řešit velkou řadu věcí, které 

institut rodičovství s sebou přináší – školky, 

školy, kroužky a volný čas dětí. Zabývají se 

zdravotním stavem dětí, jejich dospíváním 

a v neposlední řadě jejich výchovu, resp. 

sladěním se ve výchovných přístupech. 

I taková nepatrnost jako je dohoda na 

Prostor
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tom, v kolik dítě má chodit spát, je kvůli 

aktuálnímu konfliktu prakticky nemožná, 

nemluvě o shodě na tom, která střední škola 

by byla pro jejich potomka nejvhodnější. 

 Dítě rodičů, kteří jsou ve (vleklém) 

konfliktu, to nemá vůbec jednoduché. Ba co 

víc, bývá jejich konfliktem vážně zasaženo. 

I kdyby se konflikt rodičů na krásno 

odehrával mimo jeho doslech, dítě často 

jakoukoliv nevraživost, negativní nastavení 

k druhému, nebo dokonce nesnášenlivost 

mezi rodiči vycítí. A nezabrání mu téměř 

nic v tom, aby ji prožívalo. Konflikt rodičů 

se tak logicky stává i konfliktem dítěte, o to 

více, pokud se rodiče přou přímo o něj nebo 

o věci, které se ho týkají. Ne zřídka se tak 

stává, že dítko řeší, komu z rodičů co má, či 

nemá říct. Klade si otázky typu: „Mám říct 

mámě, že se mi u táty ten víkend líbil, když 

vím, že máma tátu nemá ráda? Nezraním 

ji tím? Jak bude táta reagovat, když mu 

řeknu, že mám rád/a i mámu? Neuslyší táta/

máma raději, že toho druhého vlastně taky 

jako on/ona nemám rád?“ Dítě tak v tuto 

chvilku zažívá něco, čemu se odborně říká 

„konflikt loajality“. Rozpor rodičů se stává 

i vnitřním rozporem dítěte a tento rozpor jej 

potenciálně poškozuje, jelikož není vůbec 

jeho vývojovým úkolem řešit, ke kterému 

z rodičů se má přiklonit. V neposlední řadě 

dítě často vnímá konflikt rodičů jako něco, 

za co je vinno samo. Viděno dětskýma 

očima: „Rodiče se hádají kvůli mě. Jsem to 

tedy já, kdo za jejich hádky může. Nebýt mě, 

nehádali by se.“

 Tento konflikt rodičů, který je tak 

ohrožující pro dítě, se v ambulantních 

službách Domu tří přání snažíme pomoci 

řešit. Ideálním řešením je to, že rodiče dokáží 

oddělit svoji (zraněnou) partnerskou část 

od své části rodičovské. Vlastně rodiče 

tak trochu učíme znovu komunikovat, to 

znamená diskutovat, dělat kompromisy 

a uzavírat dohody. K tomu, aby toto 

bylo možné, je potřeba vytvořit vhodný 

prostor, jenž rodičům pomůže na chvilku 

zapomenout na rozepře a zranění a umožní 

jim v zájmu jejich dítěte druhému naslouchat 

a brát jej jako partnera, který to s jejich 

dítětem myslí také dobře (třebaže rozdílně). 

Tento prostor tak musí být nehodnotící, 

nestranný či neutrální a zároveň mající 

jasná pravidla a limity. Pokud se nám takový 

prostor podaří vytvořit, je tu pak větší šance, 

že rodiče se (znovu) naučí o rodičovských 

záležitostech komunikovat a jejich dítě tak 

nebude nuceno prožívat i jejich konflikt. 

 BARBORA ILLICHOVÁ, MICHAL KNIHA 
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příběh
Do našeho ambulantního centra 
se ozývá paní Petra, maminka 
12leté slečny, říkejme jí třeba Jana. 
S Janou má její maminka velké 
trápení, už delší dobu skoro nejí 
a v minulém týdnu zjistila, že Jana 
večer, když si myslí, že ji mamka 
neslyší, pláče. Jana ale mamce 
nechce říct, co ji trápí, a maminka je 
bezradná. Chtěla by Janě pomoci, 
ale neví jak. 

Vysvětlujme matce, že se zde pracuje s celou 

rodinou a ptáme se, zda by bylo možné 

spolupracovat i s otcem Jany. Tím si matka 

ale není jistá, jsou již 4 roky rozvedení a kromě 

předávání Jany spolu vůbec nekomunikují, 

pokud ano, tak se jen pohádají. Matka slibuje, 

že se pokusí napsat e-mail otci (pan Adam) 

s informací o tom, že nás kontaktovala 

a že bychom stáli i o spolupráci s ním. Pan 

Adam se hned druhý den ozývá s tím, že 

o spolupráci stojí, protože na Janě také 

pozoruje špatnou náladu a potíže s jídlem. 

 Na úvodní schůzku přichází oba rodiče 

zvlášť. Setkávají se až v čekárně, kde se jen 

letmo pozdraví. V průběhu konzultace se 

rodiče vzájemné neoslovují, nemluví na sebe, 

ale jen na pracovníky centra. Paní Petra i pan 

Adam se shodují na tom, že mají o svou dceru 

strach, protože oba pozorují, že se s ní děje 

něco špatného, že se velice trápí. Shodně také 

popisují, že jejich vzájemná komunikace je 

na bodě mrazu. Při popisu rodinné historie 

vyplývají na povrch velice těžké zážitky 

pro všechny. Rozchod rodičů přišel po 

dlouholetých sporech, které byly provázeny 

hlasitými hádkami a snad i fyzickým 

napadáním. Rozvodové řízení se táhlo roky, 

protože se rodiče neuměli shodnout na 

úpravě poměrů, a to zejména v otázce péče 

o Janu. Soud nakonec rozhodl o střídavé péči 

– týden u matky a týden u otce. Rozhodnutí 

o střídavé péči konec sporů nepřineslo, 

naopak spory se ještě více vyostřily a při 

předávání Jany musela i několikrát asistovat 

policie. 

"Nechci ubližovat mámě tím, 
že se mi u táty líbí." 

Oba rodiče popisují, že Jana jednomu 

i druhému říká, že chce být jen s ní/ním, že 

u toho druhého jí není dobře. Paní Petra 

i pan Adam se ze současného stavu své 

dcery vzájemně viní a vytahují na sebe staré 

křivdy. Pracovníci centra konflikt zastavují 

a rodičům v obecné rovině vysvětlují, jak 

může rodičovský spor dítě vnímat. Zároveň 

vysvětlují, že u nás v centru nehledáme 

viníky, nestojíme na straně jednoho nebo 

druhého z rodičů, ale na straně dítěte. 

Z pohledu dítěte je zřejmé, že jejich neshody 

Jana vnímá velice intenzivně a její současné 

potíže s tím pravděpodobně úzce souvisí. 

Na závěr schůzky je rodičům vysvětleno, jak 

by spolupráce v centru probíhala: Nejdříve 

by proběhlo tzv. mapovací období, v rámci 

něhož by se každý z rodičů sešel s jedním 

z pracovníků zvlášť. Následně by si pracovníci 

pozvali i Janu a poskytli jí v horizontu několika 

schůzek bezpečný prostor pro to, aby mohla 

mluvit o tom, jak celou situaci vnímá ona a co 

ji vlastně trápí. Na konci tohoto období by se 

pan Adam i paní Petra opět sešli na společné 

schůzce, na které by se naplánoval další 

průběh spolupráce. Rodiče s takto navrženým 

plánem souhlasí.

"Bojím se, že mi ji ukradneš." 

V rámci individuálních schůzek rodiče 

zacházejí více do podrobností jejich vztahu. 

Petra nebyla ve vztahu vůbec spokojená, 
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protože Adam byl neustále na cestách, rodině 

se vůbec nevěnoval. Ona se cítila osamocená, 

přiznává, že se seznámila s jiným mužem, 

který se k ní choval velice mile, a bylo mu 

s ním dobře. S manželem to bylo opačné, 

jenom se hádali, vůbec necítila, že by si jí vážil. 

Teď zpětně vidí, že i sama udělala spoustu 

chyb. Vlastně jí přijde, že se k sobě s panem 

Adamem ani nehodili. Než aby vztah s jiným 

mužem nechala přerůst z kamarádství do 

otevřené nevěry, raději se rozvedla. Adam 

stále nerozumí tomu, proč jejich vztah skončil. 

Snažil se finančně zajistit rodinu tak, aby 

manželka nemusela chodit do práce a mohla 

se plně věnovat dceři. Místo vděčnosti slyšel 

ale jen od manželky výčitky, že je málo doma 

a nevěnuje se rodině. Vše to završilo, když se 

mu žena přiznala, že se stýká s jiným mužem. 

Období rozvodu vnímají oba rodiče jako to 

nejhorší ve svém životě. Neustálé osočování 

se a naschvály. Oba mají pocit, že ten druhý 

se jim snažil dceru vzít. Současnou situaci, 

kdy spolu prakticky nekomunikují, nevnímají 

jako ideální, nicméně je to stále lepší, než 

když se jen hádali a uráželi. Jak pan Adam, tak 

i paní Petra si ale uvědomují, že na konfliktu, 

který doléhá na Janu, mají svůj podíl. Ačkoliv 

moc nevěří tomu, že by se s tím druhým dalo 

dohodnout, chtějí tomu dát ještě šanci, právě 

kvůli Janě, kterou oba milují.

 Na individuálních setkáních s Janou 

dochází k pozvolnému seznamování. Jana 

je zpočátku velice obezřetná až nedůvěřivá. 

Nejdříve si myslí, že do Domu tří přání má 

docházet, protože je špatná a že ji tu budeme 

do něčeho nutit. V průběhu setkávání se Jana 

seznamuje s pracovnicí centra a společně 

si hrají různé hry. Čas od času si v průběhu 

schůzky i jen tak povídají o tom, co má Jana 

ráda. Jana zjišťuje, že na podobné schůzky 

chodí i rodiče a že setkávání tady není kvůli 

tomu, že by ona byla špatná, ale že je to proto, 

že oběma rodičům záleží na tom, aby se měla 

dobře. Velkým překvapením pro ni bylo, když 

jí mamka říkala, že tu byla s tátou a nepohádali 

se, což jí potvrdil i taťka. V průběhu setkávání 

se Jana více a více otvírá. S pracovnicí centra 

mluví o tom, jak by si přála, aby rodiče 

byli spolu, jak si myslí, že se rodiče hádají 

kvůli ní. Myslí si také, že kdyby byla jako její 

kamarádka Kamila, které se také rozvedli 

rodiče, tak by se její taťka a mamka nehádali, 

stejně jako se nehádají rodiče Kamči. 

 Rodiče Jany mají před sebou ještě kus 

cesty k tomu, aby se společně dokázali 

o rodičovských věcech bavit. Na konci 

mapovacího období se ale dokázali shodnout 

na tom, že se na tuto cestu s Domem tří přání 

chtějí vydat. Velkou motivací je pro ně Jana, 

která na individuální schůzky chodí ráda. Další 

motivací pro ně také je, že se při posledních 

třech předáváních Jany nepohádali, dokonce 

se dokázali shodnout i na výběru kroužku 

kreslení pro Janu. Oba věří, že v rámci 

bezpečného prostoru v centru Domu tří přání 

budou moci nalézat i další shody a nebude 

už tolik docházet k vzájemným zraňováním. 

Zda to opravdu dokáží, ukáže jen čas, jejich 

odhodlání si zase začít důvěřovat se ale zdá 

být zatím velké. 

 MICHAL KNIHA 
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střípky
Naše Ambulantně terénní 

centrum neboli Átécéčko 

mění od září název. Nově se 

bude jmenovat Centrum 
pro rodiny Delta.

Učíme se učit. A to jak na našem „domečku“, 

tak v Mezipatře. Můžeme potvrdit, že dítě, 

které se zlepšuje ve škole, zažívá pocit 

úspěchu, dokáže lépe navázat vztah se svými 

vrstevníky, získá sebevědomí a dokáže lépe 

čelit krizové situaci. A je obecně lépe vybaveno 

do budoucího života i přes handicap, kterému 

muselo v dětství čelit.

Úžasný benefi ční večer 
Arte Levite pro Dům tří 

přání. Aneb když si pro 

pomáhání dětem dá 

někdo i nohu za krk a ještě 

vyšplhá až „do oblak“. Moc 

děkujeme. 

Co u nás děláme o prázdninách? 

„Workšopujeme“ – každé léto 

připravujeme pro děti několik 

tematicky zaměřených odpolední. 

Letos jsme zdolávali lanové překážky, 

kreslili venku anilinkami a akvarelem, 

nebo třeba batikovali. 

Chystáme pro vás novou 

podobu našeho webu.
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rozhovor
s MUDr. Elenou Turnovskou, 
zakladatelkou Domu tří přání

Téma tohoto čtvrtletníku je 
„prostor jako faktor našich 
pracovišť“. Tedy odpichová otázka 
pro náš rozhovor je nasnadě. Jaký 
význam pro Tebe prostor sehrál při 
zakládání D3P, Eleno?
Mám-li zavzpomínat na začátky, nevím, zda 

se mi podaří být stručná, neboť všechny 

aktivity spojené se zakládáním Domu tří 

přání byly tak provázané, že nelze popsat 

jednotlivosti bez celkového kontextu. 

Stručně lze říci, že zahájení provozu 

předcházela úvaha o tom CO, S KÝM, ZA 

CO, KDE, JAK je potřeba udělat, abychom 

vytvořili zázemí pro děti a jejich rodiny, 

jejichž situace byla do té míry neutěšená, 

že hrozilo jejich odebrání a poskytnutí 

náhradní rodinné či náhradní výchovné 

péče. PROSTOR, tedy KDE, jsme mohli 

získat jen za předpokladu, že přesvědčíme 

úřady o tom, že služby ohroženým dětem, 

které chceme poskytovat, jsou smysluplné 

a do jisté míry i nezbytné, neboť tehdy, 

a vlastně i nyní, je stále málo organizací, 

které nabízejí podporu ohroženým rodinám 

jako prevenci jejich selhání. Pobytová 

zařízení rodinného typu s malým počtem 

lůžek, krátkodobým pobytem a současnou 

komplexní a intenzivní prací s rodinou, aby 

se situace doma zlepšila a děti se mohly 

vrátit do bezpečného rodinného prostředí, 

vlastně neexistovala vůbec. Navíc bylo v té 

době obvyklé, že se při práci s ohroženými 

dětmi využívalo příkladů dobré praxe ze 

zahraničí a formy podpory byly ambulantní 

nebo terénní, zatímco námi nabízené 

aktivity byly zcela nové. Dalo by se říci, že již 

ve fázi hledání vhodného objektu fungovalo 

i další možné pojetí PROSTORU, PROSTŘEDÍ, 

tedy JAK, neboť při sdělení obsahu naší 

plánované práce se dařilo odborníky, 

sponzory a dobrovolníky přesvědčit, až 

nadchnout k podpoře. Ono JAK se pak 

uplatňovalo hlavně při práci s dětmi a rodiči 

v Domě Přemysla Pittra pro děti jako tzv. 

TERAPIE PROSTŘEDÍM (prostor jako místo 

bezpečného setkání, podpory, naděje, 

důvěry, respektu…). Nelze se v tuto chvíli 

nezmínit o ZA CO. Při hledání vhodného 

objektu pomohlo ono přesvědčování 

kompetentních úředníků, nicméně bylo 

současně třeba naplánovat, jak bude naše 

práce financována, neboť na rekonstrukci 

objektu jsme museli sehnat finanční 

prostředky od sponzorů, zatímco na provoz 

jsme žádali dotace MPSV a granty MHMP. 

Bylo náročné vše dobře načasovat, sladit, 

ustát, nicméně se vyplatila mravenčí práce, 
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díky které jsme mohli zahájit provoz za rok 

a tři čtvrtě od prvního nápadu. 

Když se vrátíme k prostoru 
jako k objektu. Měla jsi nějakou 
představu při jeho hledání? Co jsi 
vlastně hledala? A podařilo se Ti to 
najít?
Hledání odpovídajících prostor pro pobytové 

služby dětem s možností ambulantního 

docházení rodičů bylo do značné míry 

dobrodružstvím. V každém objektu, který 

by přicházel v úvahu, byla nějaká proti ve 

větší míře, než v tom, který nakonec slouží 

dodnes, v Domě Přemysla Pittra pro děti 

v Ruzyni. Jednalo se o bývalou mateřskou 

školku ve dvou podlažích budovy, ve které 

další dvě podlaží obývaly dámy v letech. 

K objektu patřila i velká zahrada. Na 

jednotlivé peripetie získání prostor je lepší 

zapomenout, důležité je, že slouží dětem 

dodnes, takže to byla dobrá volba.

 Měla jsem představu o tom, že by objekt 

měl splňovat podmínky pro vybudování 

alespoň tří oddělených místností, kdy jedna 

bude určena pro malé děti, případně pro 

sourozenecké skupiny, a další dvě oddělené 

místnosti budou pro větší děvčata a větší 

chlapce, dále dvou sociálních zařízení, 

kuchyně, obývacího pokoje, jídelny, 

místnosti pro vychovatele a oddělené části 

pro ambulantní pracovníky, kteří budou 

zajišťovat servis výchovným pracovníkům 

pobytové části a spolupracovat s rodiči 

a ostatními odborníky. Prostor pobytové 

a ambulantní části měl a má samostatné 

vchody, což má význam v situacích 

vyostřených konfliktů v rodině. 

 Splnit všechny normy si vyžádalo 

opakované změny stavebního projektu 

a oželení místnosti pro vychovatele, jinak se 

vlastně vše podařilo. Ještěže projektantka 

patřila k nadšeným dobrovolníkům 

a příznivcům záměru a cíle organizace. 

V prvopočátcích se členy občanského 

sdružení Dům tří přání stávali podobně 

smýšlející nadšenci, kteří dle svého 

profesního zaměření přispívali k tomu, 

abychom mohli naplnit naši vizi.  

Od začátku jste tvořili pobyt pro 
8 dětí?
Původní záměr byl vytvořit prostor pro 

12 dětí. Dětské skupiny však byly školským 

zákonem ustanoveny jako osmičlenné, takže 

nakonec se počet lůžek ustálil na deseti. 

Osm lůžek bylo a je určeno k dlouhodobým 

pobytům, dvě lůžka byla a jsou krizová na 

dvacet čtyři hodiny trvající pobyty. Opět se 

vyplatilo vyjednávání s ostatními odborníky 

pracujícími s ohroženými dětmi, především 

se sociálními pracovnicemi OSPOD. 

Těm jsme uvolnili ruce k řešení situace 

rodiny umístěním dětí s jejich souhlasem 

v situacích akutního ohrožení (ztracené děti, 

děti na útěku apod.).

 Počet dětí určoval školský zákon. 

Dům tří přání byl od počátku pověřen 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

(SPOD). Zákon o SPOD v té době přesně 

nespecifikoval, jak má fungovat zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(ZDVOP), kterým dle tohoto zákona Dům 

Přemysla Pittra byl. Chtěla jsem, aby naše 

služby byly kompatibilní se službami 

poskytovanými školskými a zdravotnickými 

zařízeními, proto i jejich zákony byly pro 

nás směrodatné. Jen tak jsme mohli být 

alternativou péče ve stávajícím systému. 

Proč pro Tebe bylo důležité, aby 
práce organizace zapadala do 
systému?
Práce s ohroženými dětmi je dle mého 

názoru mezioborová. Naším cílem bylo od 

počátku podpořit rodinu tak, aby se děti 

mohly vrátit domů. Proto bylo podmínkou 

pobytu dětí pravidelné docházení rodičů na 
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ambulanci, abychom je naučili dovednostem 

nezbytným pro zdravý vývoj dítěte po 

návratu do rodiny. Často se k nám dostávaly 

děti ve fázi, kdy hrozilo jejich odebrání, 

a pobyt u nás byl jakousi poslední šancí 

před návrhem na náhradní rodinnou či 

náhradní výchovnou péči. Samozřejmě bylo 

naším cílem podpořit rodinu tak, aby se 

děti mohly vrátit do ošetřeného rodinného 

prostředí, nicméně v případech, kdy by byl 

vývoj dětí v rodině nadále ohrožen, bylo 

nutné spolupracovat s ostatními odborníky 

tak, aby bylo dětem a rodičům od počátku 

srozumitelné, proč je nutné opatření k jejich 

ochraně a odebrání z rodiny nebylo vnímáno 

jako trest. 

 Vrátím-li se k tématu PROSTOR, je 

zde na místě zopakovat pojem TERAPIE 

PROSTŘEDÍM. V rámci Domu Přemysla 

Pittra je umožněna tím, že je práce týmu 

pracovníků zaměřena na podporu, přijetí, 

se zaměřením na řešení problému s tím, 

že v centru zájmu je dítě a jeho rodina. 

Spolupráce s ostatními odborníky s jasným 

vymezením kompetencí, návaznost 

a doplňování služeb, usnadňuje ohroženým 

dětem a rodinám přijetí podpory a zvyšuje 

důvěryhodnost těch, kteří ji poskytují. 

Nastala situace, kdy prostor selhal?
Nešlo o selhání v pravém slova smyslu, spíše 

nám byl prostor těsný. Abychom naplnili 

cíle, bylo nutné rozšiřovat tým a poskytovat 

ambulantní služby nejen rodičům dětí na 

pobytu. Tím jsme často předcházeli nutnosti 

pobytu dětí v Domě Přemysla Pittra pro děti. 

Jakmile se začal rozšiřovat tým, bylo nutné 

otevřít i detašované pracoviště. Dalším 

impulsem pro rozšíření týmu bylo zjištění, 

že chybí zpětná vazba po ukončení pobytu 

dětí. Vznikl terénní tým, který pracoval 

v přirozeném prostředí dítěte. Bylo tak 

možné doučovat děti v rodině, provázet 

rodiče v terénu, rozšířit spolupráci s OSPOD, 

se školami, lékaři a ostatními odborníky. 

Inspirací k tomuto rozšiřování byla konkrétní 

situace chlapce, který byl na pobytu 

a s odstupem měsíců sám přijel do Domu 

Přemysla Pittra pro děti s tím, že by se rád 

opět doučoval. Když jsme zjistili, že situace 

v jeho rodině se opět zhoršila, uvědomili 

jsme si, že nestačí zlepšení situace během 

pobytu dítěte a naplánování další podpory 

po jeho návratu domů. 

Máš pro nás inspiraci, nápad, 
jak by se mohla zachovat ona 
propojenost, komplexita, s níž jsi 
D3P zakládala i po rozšíření o další 
služby a pracoviště?
Netroufám si cokoli doporučovat, když 

už u toho nejsem. Uvědomuji si, že tehdy 

byla jiná situace, rozšiřování mělo jasnou 

kontinuitu, byla to do jisté míry kvalitativní 

nutnost a propojenost byla samozřejmostí. 

Možná ještě nenastal čas, možná 

propojenost nepotřebujete, je otázka, zda 

zatím, nebo trvale. Nicméně hledat a ptát se 

byste se měli vy, stojíte-li o to. Jestli mluvíš 

o tom, že zůstalo něco z minulosti, zajímá 

vás, co to je? Chcete hledat, co by vás zas 

mohlo přitáhnout pod jednu střechu? Anebo 

je to jinak a je přirozená ta oddělenost? 

Nevím, to už byste měli vědět vy, kteří v práci 

pokračujete. Mně už stačí radost z toho, že to 

vidím, tak díky.

 

PTALA SE KAMILA MRKVICOVÁ



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 2017 nás podporovali

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

partneři a dárci


