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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,
v posledních několika letech se slovo krize 

v médiích skloňovalo ze všech stran. Nejdříve 

tu byla ta ekonomická, teď se údajně ocitáme 

uprostřed migrační krize. I Dům tří přání 

pracuje s krizí, a to více než dvanáct let. Není 

to krize ekonomická (i když i ta k nám přivedla 

několik klientů), ani migrační, ale je to krize 

rodinná, ve které se dítě ocitá v ohrožení.

Stejně jako na výše zmiňované krize ani 

na tu rodinnou neexistuje jedna pilulka, či 

chcete-li jeden recept, který by ji „vyléčil“.

Vždy je potřeba individuální a zároveň kom-

plexní řešení. Tomu, co přesně znamená v 

Domě tří přání poskytovat takovou pomoc, 

je věnována velká část našeho bulletinu. 

Dočtete se v něm, co nabízejí jednotlivá 

zařízení, jak mezi nimi dochází k propojování 

péče i proč vlastně nová zařízení vznikala.

redakční rada

PhDr. Pavla Brožová, Mgr. Karolína Tučková, 

Mgr. Radka Košňarová, Mgr. Kamila Mrkvicová, 

Bc. Barbora Illichová

v Ambulantně terénním 
centru  jsme podpořili 71 rodin. 

Uskutečnili   jsme 694 schůzek, 

účastnili se 8 případových 
konferencí

v Domě P. Pittra pro děti 

využilo pobyt 42 dětí, průměrný věk 

dítěte byl 11 let, průměrná délka pobytu 

dítěte u nás byla 68 dní

v Centru pro děti Mezipatro  
jsme podpořili 47 dětí, uskutečnili 

jsme  1621 konzultací, 

313 výukových hodin, 

otevřeli 22 programů pro děti 

a účastnili se 7 případových 
konferencí

rok 2015
 v datech

v Centru rodinné terapie 
Horizont jsme podpořili 

26 dětí, navštívili 4 lékaře, 

10 neziskových organizací 
a jiných subjektů, kterým jsme představovali 

naše služby
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téma

Každá rodina se občas dostane do obtížné 

situace, se kterou si neví rady. Dospělí se 

hádají, nerozumějí si, děti mají potíže ve 

škole nebo se trápí ve vztazích se svými 

vrstevníky, doma odmlouvají, chodí za 

školu, lžou, nevědí, co smysluplného 

s volným časem atd. Všichni se cítí 

nešťastně a rádi by to změnili… 

Jenže jak to udělat, aby ten druhý rozuměl, 

aby se nezlobil, aby dítě bylo šťastné ve škole

i s kamarády? V takových případech bývá na 

místě vyhledat odbornou pomoc 

u organizace, která nabízí služby, jimiž 

rodinu provází, inspiruje ji a pomáhá v řešení 

náročné situace. Některé rodiny si přicházejí 

říci o radu včas a některé času, než do svého 

kruhu pustí někoho třetího a nechají si po-

moci, potřebují více. Někdy po změně volá 

jen některý člen rodiny,  často to bývá samo 

dítě.

Dům tří přání již od roku 2001, kdy byl 

založen, doprovází rodiny v těžké životní 

situaci k vytoužené změně. Dnes již čtyři 

pracoviště se starají o to, aby péče o rodinu 

byla co nejkomplexnější, tedy aby zahrnovala 

péči o děti (to především) a také o rodiče. 

Aby všichni členové rodiny našli podporu 

a podněty, jak se na případnou změnu ve 

vlastní rodině podívat. Pak se teprve vytvoří 

prostor pro konání – tedy, co může každý 

člen rodiny udělat pro to, aby ke změně 

došlo, aby všem bylo spolu zase dobře. 

Každá rodina je jiná, proto k práci se členy 

rodiny přistupují odborníci Domu tří přání 

individuálně. Nejdříve se snaží zmapovat 

situaci, zjistit, co se v rodině vlastně děje. 

Mluví s rodiči, s dětmi, ptají se na jejich přání 

a obavy. Zároveň sbírají informace od dalších 

odborníků, se kterými přišla rodina do styku, 

např. pracovníků OSPOD, učitelů, psychiatrů. 

Každá rodina/dítě má svého klíčového 

pracovníka, který veškerou péči okolo 

rodiny koordinuje. V úvodní – mapovací fázi 

je společně s rodiči i dítětem vypracován 

individuální plán pomoci rodině. Ten se 

v různých obdobích spolupráce vyhodnocuje 

a někdy mění podle aktuální situace v rodině. 

Na pracovištích Domu tří přání je 

preferován multidisciplinární přístup. Pracují 

zde psychologové, sociální pracovníci, 

speciální pedagogové, terapeuti, kteří 

mohou do spolupráce s rodinou vnést svůj 

odborný pohled a dohromady tak vytvořit 

efektivní plán pomoci. Výhodou Domu tří 

přání jsou externí spolupracující odborníci 

(speciální pedagog, klinický psycholog, 

psychoterapeut), kteří mohou flexibilně, tedy 

bez dlouhých objednacích lhůt, a bezplatně 

klientům poskytnout diagnostické vyšetření 

nebo krátkodobou psychoterapii. Všichni 

odborníci organizace vytvářejí prostředí 

respektující, neutrální a bezpečné atmosféry, 

aby rodiny, které do center přichází, našly 

důvěru a víru ve vlastní potenciál pro změnu 

v neutěšené situaci něco udělat.

Jednotlivá pracoviště jsou provázaná, 

v práci s rodinou na sebe navazují a dobře se 

doplňují. (V rozhovoru s Irenou Kulhánkovou 

se o jejich vzniku a zacílení dozvíte více.) Ať 

jde o pobytové zařízení pro děti vyžadující 

Když má rodina 
potíže…
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okamžitou pomoc (Dům Přemysla Pittra 

pro děti), nebo ambulantní pracoviště 

(Ambulantně terénní centrum, Centrum pro 

děti Mezipatro a nově i Centrum rodinné 

terapie Horizont), všude najde rodina 

pochopení, možnost pro tíživou situaci něco 

udělat a nebýt v tom sama.

Jak to tedy může vypadat 

v praxi?

Dítě se dostane do pobytového zařízení 

Dům Přemysla Pittra v situaci, kdy je nutné 

v jeho zájmu reagovat rychle (např. při 

selhání rodičů, ztrátě bydlení, týrání dítěte). 

Cílem umístění je dítě stabilizovat, dopřát 

mu bezpečné zázemí. Teprve pak je možné 

začít pracovat s rodinou na změnách. To 

se v rámci pobytu dítěte děje intenzivně 

nejen se samotným dítětem, ale i s rodiči, 

Dům P. Pittra pro děti, společná jídelna

případně jinými pečujícími osobami (někdy 

jsou to prarodiče, jindy pěstouni atd). V době, 

kdy naléhavost pobytu odezní a situace se 

zklidní, je možné rodinu předat do následné 

služby. Tou je nejčastěji Ambulantně 

terénní centrum pro socioterapeutickou 

podporu rodičů (často i dětí) a Centrum 

pro děti Mezipatro, které nabízí individuální 

terapeutickou podporu a různé skupinové 

programy pro dítě. 

 Společnými silami, resp. propojením 

služeb, mohou členové rodiny změnit svou 

situaci a do budoucna snížit rizika a zvýšit 

svůj potenciál těžké životní situace zvládnout 

svými silami, bez pomoci odborného zařízení.

R A D K A  K O Š Ň A R OVÁ
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příběh
Devítiletá Terezka vyrůstá pouze 
s tátou, její matka se, když byly 
Terezce čtyři roky, provdala do 
zahraničí a se svou rodinou od té 
doby vůbec neudržuje kontakt a ani 
o dceru nejeví zájem. S nástupem 
do školy začala Terezka mít starosti, 
dostávala hlavně ošklivé známky 
a napomenutí a nerozuměla si 
ani se svými vrstevníky. Přála si 
mít kamarádky, lepší známky ve 
škole, aby táta tolik nepracoval 
a mohli spolu trávit více času. 
Naším společným cílem bylo zlepšit 
psychický stav Terezky, posílit 
ji v sociálních a komunikačních 
dovednostech s vrstevníky a zlepšit 
její výsledky ve škole.
Terezka začala do Centra pro děti Mezipatro 

pravidelně docházet na individuální 

socioterapeutické konzultace, dramaterapii, 

tanec a doučování. Projevovala se 

introvertně, sociálně a emocionálně nezrale, 

což se odráželo zejména ve vrstevnické 

skupině, ve které byla na okraji, odmítána. 

V učivu měla ve všech předmětech 

velké mezery, a to kvůli osobnostním 

charakteristikám a (jak se ukázalo 

v průběhu spolupráce) nepodnětnému 

domácímu prostředí. Často přicházela do 

Mezipatra smutná, ale těšila se za námi. 

Pocit přijetí zažívala tou dobou totiž jen 

výjimečně. 

 Otec projevoval o dceru velký zájem, 

ale často mluvil o jisté bezradnosti nad 

výchovnými postupy a stále hledal, jak 

skloubit práci a výchovu dcery. Proto 

jsme mu doporučili spolupráci s kolegy 

v Ambulantně terénním centru, kde s jejich 

podporou a motivací mohl na své otázky 

hledat odpovědi a postupně je zkoušet 

začleňovat do svého výchovného působení. 

Bilance mezi prací a péčí o dceru se však otci 

bohužel nedařila, na domluvené schůzky se 

nemohl často kvůli práci dostavit a také měl 

na Terezku čím dál méně času. Začali jsme 

„Chci, aby na mě měl 
táta víc času.“

„Celý den pracuju, 
abych nás uživil, 

večer už nemám sílu 
se s Terkou učit, 
se mnou se taky 

nikdo neučil.“
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si o Terezku dělat velké starosti, tou dobou 

velmi potřebovala bezpečné, podpůrné 

a podnětné zázemí. V možnostech otce však 

tehdy nebylo jí ho zajistit. Nekritizovali jsme, 

ale hledali nové cesty, jak rodině v tuto chvíli 

pomoci. Po vyhodnocovacích schůzkách 

s kolegy, sociální pracovnicí OSPOD 

a rodičem dal otec souhlas k tříměsíčnímu 

pobytu v Domě Přemysla Pittra pro děti, tzv. 

Domečku. Terezka do Domečku nejprve 

nechtěla, v Mezipatře jsme pracovali s jejími 

obavami a poté, co jí kolegové Domeček 

ukázali, se již nástupu nebála.

 Na Domečku se Terezka zklidnila, 

získala stabilitu, potřebnou péči, nové 

zkušenosti s výchovným přístupem dospělé 

osoby a také se vztahy s vrstevníky. Učila 

se respektovat pravidla, zvládat frustraci, 

rovnocenně komunikovat, učila se učit 

se. Po doporučení speciální pedagožky 

přestoupila na novou školu, která jí připravila 

individuální vzdělávací plán, a Terezka tak 

po dlouhé době mohla zvládat požadavky 

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 potřeby na výtvarné 

terapeutické aktivity 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

co potřebujeme 

•  tonery 

•  papíry do tiskárny

•  knihovnu do Ambulantně 
terénního centra

•  věšák na kabáty pro klienty

•  obaly na tablety

•  střešní nosič kol na auto

•  paměťové karty do tabletu

školy úspěšně. Ani otec v té době nezahálel 

a s pomocí odborníků na Domečku se učil 

také rozpoznávat potřeby dcery a porozumět 

jim, najít pro ni dostatek času, který nebude 

přerušovat pracovními povinnostmi, 

pomáhat jí s učením, plánovat podnětné 

aktivity na víkendy, dokonce uzpůsobil své 

pracovní povinnosti tak, aby se mohl dceři 

více věnovat. Na konci pobytu byla Terezka 

sebevědomější, sociálně zdatnější, zlepšila 

se i ve škole. Domů k tátovi se moc těšila. 

Dnes Terezka opět dochází do Mezipatra a její 

otec do Ambulantně terénního centra, kde je 

dále provázíme a podporujeme, aby zvládli 

nastartovanou změnu k lepšímu udržet 

a rozvíjet.

K A R O L Í N A  T U Č K OVÁ
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střípky

Naše kolegyně přednášejí 

na konferencích zacílených 

na asistované styky 

či kontakty, například 

v Chrudimi nebo v pražském 

Neposedovi.

V září jsme díky našemu 

partnerovi Nadaci 

Komerční banky, a. s. – 

Jistota slavnostně otevřeli 

Centrum rodinné terapie 

Horizont.

Díky GE Money Bank jsme 

uspořádali vánoční tvoření pro 

děti z Mezipatra a „Domečku“.
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Listopadová benefi ční akce – tentokrát 

s Olgou Sommerovou, Ivanem Klímou 

a jeho knihami, jeho dcerou Hanou 

Pavlátovou a jejími obrazy.

Ze spolku na ústav – Dům tří 

přání na svém zasedání valné 

hromady odhlasoval, že se 

změní ze zapsaného spolku na 

zapsaný ústav.

Je libo proteiny ve formě 

vícenohých tvorů? 

Aneb Děti z Domu P. Pittra 

na Foodparade.

Tento vzkaz a zároveň téma 

na komunitu – každotýdenní 

setkávání dětí v Domě P. Pitrra 

pro děti, našla naše psycholožka 

ve schránce důvěry. Znamená, 

že Jirka se zlobí na Ríšu za to, že 

vyzradil Adamovi jeho tajemství. 
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rozhovor
Rozhovor s Irenou 

Kulhánkovou – v rámci Domu 
tří přání pracovala jako vedoucí 

Domu P. Pittra pro děti, dnes 
je vedoucí Centra rodinné 

terapie Horizont

Jak se v Domě tří přání projevuje 
jeho základní myšlenka navazující 
péče o ohrožené dítě a jeho rodinu? 
Podle čeho si člověk zvenčí může 
na první pohled všimnout této 
charakteristiky?
Fenomén návazné a provázané péče o dítě 

a rodinu je patrný na celém procesu práce 

s klienty, na smýšlení o nich a z toho vychází 

práce s nimi. Na rozdíl např. od zdravotnictví, 

kde je člověk vnímán zejména z pohledu 

symptomu a jeho medicínské léčby, tak 

v Domě tří přání jsou dítě a rodina chápány 

z pohledu mnohem širšího – má-li dítě potíže 

(symptom), nezaměřujeme se jen na ně, ale 

chápeme dítě a jeho symptom jako součást 

a důsledek mnohem širších systémů a vlivů. 

Dítě je součástí rodinného systému, různých 

sociálních skupin (škola, či jiný kolektiv), 

působí na něj kulturní vlivy, média, genetika, 

ale i předchozí generace. Na to nesmíme 

zapomenout a „léčit“ pouze symptom. 

Musíme spolu s dítětem a rodinou pochopit, 

jaké vlivy způsobily, že dítě muselo začít 

reagovat na něco, co ho tíží, např. zhoršeným 

chováním. Navenek se taková péče pak 

projevuje tím, že každý má v organizaci 

svou roli a jeden odborník navazuje na práci 

druhého, a to jak uvnitř organizace, tak 

i mimo ní. Původní symptom se tedy řeší 

v rovině psychologické, sociální, vzdělávací, 

zdravotní aj. Odborníci si navzájem předávají 

informace a rozdělují si kdo, co, kdy a jak bude 

dělat. Nikdy se tak nestane, že by rodina byla 

předávána z pracoviště na pracoviště, aniž by 

ona sama i navazující odborník nevěděli, na 

čem mají pracovat a na co navázat.

Dům tří přání je v tomto výjimečný. 
Jak jste přišli na to, že takto pojatá 
péče ohroženému dítěti a rodině 
prospěje?
Řekla bych, že vše vyplynulo z dlouhodobé 

praxe a z neustálé snahy organizace 

zlepšovat postupy práce s dítětem a rodinou 

a reagovat pružně na trhliny a nefunkční 

způsoby práce. Úplně na začátku stála 

zakladatelka Elena Turnovská, která na 

myšlence spolupráce a provázané péče 

službu vystavěla. To se ukázalo nejen jako 

funkční, ale jako nezbytné. 

Můžeš nám přiblížit tok myšlenek, 
v němž se rodily postupně nápady 
na vznik nových pracovišť?
První zařízení, které vzniklo, bylo zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dům 

Přemysla Pittra pro děti, čili Domeček). Bylo 
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a je místem pro děti, které z různých důvodů 

nemohou setrvat doma a jejichž bezpečí je 

ohroženo. Domeček se stará o to, aby se dítě 

mohlo co nejdříve stabilizovat, odpočinut si 

a aby byla co nejpružněji vyřešena situace, 

která dítě na pobyt přivedla. Pobyt pro děti 

se ukázal jako velmi efektivní forma pomoci, 

která má rychlé a pozitivní dopady na dítě 

a jeho rodinu a na vyřešení rodinné krize. 

Jako odvrácená stránka se však ukázal fakt, 

že pozitivní změna u dítěte a rodiny bez další 

podpory často nevydrží déle než několik 

týdnů či měsíců. 

 Na základě toho se zrodila myšlenka 

založit Ambulantně terénní centrum (ATC), 

které by dítě a rodinu podporovalo již během 

ukončovací fáze pobytu, až po dobu, kdy je již 

dítě doma, ale změnu je třeba udržet a rodinu 

stabilizovat dlouhodobě. ATC se postupně 

vyprofilovalo nejen jako návazné zařízení pro 

děti a rodiny po pobytu v Domečku, ale i jako 

zařízení pro další děti a rodiny, které potřebují 

„pouze“ ambulantní péči. Klientela ATC se 

rozšířila a rozšiřuje dle poptávky a potřeb 

klientů. ATC se tak stalo specialistou nejen na 

práci s dětmi ohroženými syndromem CAN 

(pozn. red. syndrom týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného dítěte), výchovnými 

potížemi, nebo krizí v rodině, ale též se 

vyprofilovalo jako specializované pracoviště 

pro rodiny v konfliktu (rozvodu/rozchodu), 

včetně poskytování asistovaných setkání. 

 Před zhruba třemi lety se zrodila 

myšlenka potřebnosti dalšího pracoviště, a to 

pouze pro děti, konkrétně pro ty, které jsou 

dlouhodobě v nepříznivé životní situaci, ale 

zároveň setrvávají v péči rodiny. A tak vzniklo 

Centrum pro děti Mezipatro, které poskytuje 

těmto dětem bezpečný a podnětný prostor 

např. formou podpory při individuálních 

konzultacích a zároveň individuálně 

indikovaných aktivit (vzdělávacích, 

pohybových, hudebních aj.). Kombinace 

obojího má na děti podpůrný a terapeutický 

vliv. Dítě pak může lépe zvládat náročné 

životní podmínky včetně těch v rodině.

 Vzhledem k tomu, že po celou dobu své 

existence se organizace setkává s velmi 

náročnými kauzami a často i s extrémní 

mírou ohrožení dítěte, začala se objevovat 

úvaha, jak bychom mohli přispět k tomu, 

aby se děti a rodiny do tak vypjatých situací 

vůbec nedostávaly, jak jim pomoci dříve, než 

dojde k rozpadu rodiny. Oprášili jsme tedy 

pojem „prevence“ a s ním ruku v ruce bylo 

založeno nejmladší zařízení: Centrum rodinné 

terapie Horizont hledající, jakým způsobem 

lze zachytit začínající starosti dítěte a rodiny 

a jak k těmto lidem dostat flexibilně vhodnou 

podporu a odbornou pomoc. Horizont má 

tak dvě platformy působnosti, tou první je 

spolupráce s těmi, kteří mohou potenciální 

ohrožení dítěte včas detekovat: školy, 

pedagogicko-psychologické poradny, lékaři 

apod. Druhou platformu potom tvoří přímá 

práce (sociální, terapeutická a poradenská) 

s dětmi a rodinami v zatím nízké, resp. 

minimální míře ohrožení.

S jakými institucemi, organizacemi 
a odborníky potřebujete nezbytně 
spolupracovat?
Se všemi, které hrají v situaci a problému 

rodiny nějaký význam – s odbory sociálně-

právní ochrany dítěte, školami, lékaři, 

psychology, neziskovými organizacemi, 

zařízeními poskytujícími volnočasové aktivity 

apod. Je to de facto kdokoli, kdo s dítětem či 

rodinou přichází pravidelně do styku a může 

tedy zachytit, že rodina má nějaké obtíže 

a zároveň může pomoci tyto obtíže řešit 

z pohledu své odbornosti.

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 2015 nás podporovali
hlavní partneři a dárci

Mis, s. r. o.

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


