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Výroční zpráva 



Tři přání
Prvním přáním je, aby děti u nás mohly  
vyslovovat svá přání.

Druhým přáním je vytvářet u nás dětem  
a jejich rodinám ochranné a podporující prostředí. 

Třetím přáním je, aby děti a rodiče  
uměli překonávat náročné životní situace.



Milí přátelé, podporovatelé a spolupracovníci, 

j e  mimořádně 

náročné vracet 

se na jaře roku 

2020 do roku 

2019. Jarní mě-

síce tohoto roku 

jsou plné zce-

la mimořádných 

událostí a natolik 

formují naše ži-

votní zkušenosti, 

že se zdá, jako by 

mezi rokem 2019 

a 2020 zela časo-

vá mezera velikosti světelného roku. A přitom uply-

nulo jen pár měsíců. 

Přesto se pokusím do minulého roku vrátit a po-

dívat se na život v Domě tří přání bez koronaviro-

vých brýlí. Jaký to byl rok? Především to byl pro 

nás rok velkých změn. V polovině roku se rozhod-

la odejít z pozice ředitelky Ing. Marie Michlová 

a já jsem v červnu nastoupila na uvolněnou po-

zici. Již dříve jsem s Domem tří přání spolupraco-

vala jako externí metodička. V polovině roku ode-

šla také dlouholetá ředitelka Domu Přemysla Pittra 

pro děti Barbora Ilichová. Byla jednou z výrazných 

osobností Domu tří přání, která zformovala po-

skytování podpory v našem Domečku. A aby těch 

změn nebylo málo, rozhodli jsme se na konci roku 

2019 po téměř dvaceti letech opustit nevyhovující 

prostory v Terronské a Svatovítské, a tedy i Prahu 6.  

Centrum pro děti Mezipatro, Centrum pro rodiny 

Delta a administrativní tým mají nyní nové zázemí 

nedaleko Anděla v Praze 5. 

V druhé polovině roku se podařilo postupně sta-

bilizovat všechny služby a udělat několik význam-

ných rozhodnutí, která se postupně více projeví až 

v tomto roce: kromě stěhování jsme se rozhod-

li z veřejné sbírky pro potřeby dětí dočasně pobý-

vajících v Domě Přemysla Pittra pořídit nové auto. 

Také jsme se pustili do transformace krizové po-

moci, a tak se postupně rodí zcela nové cent-

rum Krizová pomoc dětem Šestka (Šestka nejen 

jako Praha 6, ale i jako symbol druhého pokusu – 

vždyť ve většině her se po šestce hází ještě jed-

nou). A připravujeme také velkou změnu vizuální, 

tak abychom měli moderní logo odpovídající do-

spělé a sebevědomé organizaci – Domu tří přání 

bylo totiž na podzim 2019 osmnáct let. 

Kromě změn zůstávají však i jistoty. Jednou z nich 

je podpora našich služeb prostřednictvím gran-

tů a dotací. Vedle státu a hlavního města Prahy 

jsou našimi podporovateli větší i menší firmy, na-

dace, nadační fondy i jednotlivci. Všem, kteří nám 

takto přispívají, za tuto podporu velmi děkujeme. 

Jejich přesný seznam mimo jiné přináší tato výroč-

ní zpráva. Dary (finanční i věcné), dotace a granty, 

ale i pomoc dobrovolníků nám umožňuje posky-

tovat kvalitní a komplexní služby. 

Jistotou jsou také zaměstnanci – sociální pracov-

níci, vychovatelé, terapeuti i všichni ostatní, kteří 

s obdivuhodnou trpělivostí a precizností pomáha-

jí rozplétat zašmodrchané příběhy rodin i dětí, kte-

ré se na nás obrátily. 

Smutnou jistotou je totiž trvající potřeba našich 

služeb. Ohrožených dětí je bohužel stále hodně, 

a tak i v roce 2020 hledáme podporu pro naši čin-

nost a naše aktivity. Je to o to naléhavější, že eko-

nomická situace se v nadcházejícím čase promě-

ní a bude složitá. 

Nezapomeňme prosím na děti a  jejich trápe-

ní. Budou nás potřebovat – stejně vloni jako le-

tos – a o jejich spokojené dětství stojí za to bojo-

vat v každé době.

Mgr. Miroslava Flemrová, 
ředitelka Domu tří přání, z. ú. 

Úvodní slovo
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Orgány 
zapsaného ústavu

Statutární orgán
Mgr. Miroslava Flemrová 

Správní rada
Barbora Líška Kratochvílová

Mgr. Martina Tesařová

Ing. Eliška Šimanová

Dozorčí rada
Mgr. Hana Šnajdrová

PhDr. Helena Vostradovská

PhDr. Lucie Plešková

DŮM TŘÍ PŘÁNÍ, z. ú.

Adresa sídla
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

IČO: 265 444 31

DIČ: CZ265 444 31

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 170 285 379/0800

Pomáháme dětem a jejich rodinám, které se ocitly v náročné 
životní situaci. Naší snahou je umožnit těmto dětem bezpečný 
vývoj v původní rodině.

Pro koho tu jsme

Služby poskytujeme dětem v ohrožení ve věku od 3 do 18 let:
–  dětem ohroženým výchovnými problémy a poruchami chování;

–  dětem ohroženým vztahovou a osobní krizí;

–  dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným (syndrom CAN);

–  dětem z pěstounských rodin;

–  dětem hospitalizovaných rodičů, rodičů s psychiatrickým 

onemocněním, závislostí na návykových látkách, ve výkonu trestu 

odnětí svobody apod.

–  a rodičům, kteří si nejsou jisti svojí výchovnou rolí, potřebují pomoc 

s výchovou dětí, navázáním vztahu s dětmi apod.

Naše cíle

Principy naší práce

Zlepšit okamžitou situaci dítěte.

Podpořit dítě ve zvládnutí obtížné situace v životě.

Posílit rodičovské kompetence a zlepšit rodinné vztahy.

Předcházet umístění dítěte do ústavní výchovy.

Klademe důraz na nejlepší zájem dítěte, jeho práva a potřeby.

Náš přístup je nehodnoticí a neutrální.

Vnímáme potřeby rodiny jako celku, ale i jejích jednotlivých členů.

Vedeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace.

Náš odborný tým je složený ze sociálních pracovníků, psychologů

a speciálních pedagogů.

Při řešení ohrožení dítěte pracujeme s celou rodinou.

Naše organizace má ověření o sociálně-právní ochraně dětí.

 a rodinám, které se potýkají s:
–  obtížnou životní situací nebo krizí v rodině,

–  problémy v komunikaci,

–  obtížemi a nejistotami při výchově dítěte,

–  vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte,

–  problémovým chováním dítěte,

–  potížemi dítěte ve škole,

–  traumatickými zážitky dítěte.
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Historie 
v datech 

2002–2003
příprava prostor pro provoz 

Azylového domu pro děti

26. 10. 2001
registrace o. s. Dům tří přání 

na MV ČR

2003
zahájení provozu Azylového domu 

Přemysla Pittra pro děti 

2013
otevřeno Centrum pro děti Mezipatro

2014
změna právní formy – zapsaný spolek

2016
změna právní formy – zapsaný ústav

2017 
změna názvu Ambulantně terénního 

centra na Centrum pro rodiny Delta
2019

nové centrum: Krizová pomoc 

dětem Šestka 

2015
zahájení provozu nového zařízení 

Centrum rodinné terapie Horizont

2007
registrace sociálních služeb na MHMP 

podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách – sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

azylové domy a krizová pomoc

2006
otevřeno Ambulantně 

terénní centrum

6. 6. 2003
pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí rozhodnutím MHMP 

podle zákona č. 359/1999 Sb.

2010
registrace nové služby Sociální 

rehabilitace a zrušení služby Azylový

dům, změna v názvu pobytového 

zařízení – Dům Přemysla Pittra pro 

děti
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CENTRUM PRO RODINY DELTA
registrovaná sociální služba: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok 2019 byl pro Centrum pro rodiny Delta 
plný změn, a to zejména personálních. 
Oproti červnu 2018 se totiž téměř celý tým 
vyměnil. Vezměme to však po pořádku. 
V lednu jsem převzal otěže vedoucího služby 
po Davidovi Odstrčilovi, který koncem roku 
2018 odešel. Již v únoru nastoupil náš nový 
kolega Martin Pazlar a Centrum Delta si tak 
mohlo podržet v sociálních službách unikát, 
kterým je genderově vyvážený tým, jehož 
důležitost se nám neustále potvrzuje při práci 
s rodiči v konfliktu. Díky rychlému doplnění 
týmu a hladkému zaškolení kolegy jsme 
mohli plynule navázat na naši práci v roce 
předešlém. 

O letních prázdninách jsme podnikli 
pracovní třídenní výjezd do Jizerských 
hor, kde jsme revidovali stávající metodiku 
a zaměřili jsme se na posílení naší práce 
při práci s dítětem, jehož rodiče se ocitají 
v dlouhodobém konfliktu. Shodli jsme se totiž 
na tom, že v našem Centru chceme pro tyto 
děti vytvářet bezpečný a neutrální prostor, 
který by pro děti hádajících se rodičů mohl 
být místem, v němž mohou mluvit o tom, jak 
na ně rodičovské spory dopadají.

I po dalších personálních změnách se 
nám dařilo pracovat standardně s klienty 
a přijímat klienty nové. Zároveň jsme si 
ověřili, že naše práce získává jistý věhlas 
a spolupracující organizace k nám rády 
a s plnou důvěrou klienty posílají. Ověřili 
jsme si také, že kapacita naší služby není 
nafukovací, a ke konci roku jsme tak museli 
ohlásit stop stav pro přijímání nových 
klientů. 

S naší kapacitou a zkvalitňováním našich 
služeb se pojí i grantová výzva nadace Sirius, 
do které jsme se rozhodli zapojit. Konec 
roku 2019 znamenal tedy i přijetí nové 

velmi emotivní, rodiče se vzájemně obviňují 
a slovně napadají. Jejich spor o výchovu 
syna trvá řadu let a zatím se jim nedaří 
vystoupit z bludného kruhu. Informujeme 
rodiče, že sociální pracovnice nás požádala 
o sepsání zprávy o spolupráci v našem 
centru z důvodu plánovaného soudního 
jednání. Poslední schůzka je individuální, 
potkávám se s otcem, který se chce častěji 
vídat se svou roční dcerou. Vypráví mi 
o své dceři, o vztahu s její matkou. Ptám se 
ho na jeho představy, možnosti, motivaci. 
Kolegyně se příští týden potká s matkou a oba 
věříme, že tyto individuální schůzky přispějí 
k nastavení otevřené spolupráce obou rodičů 
ve prospěch jejich dcery. Zápis ze schůzky 
už dnes nestihnu, udělám si pár poznámek, 
abych udržel to podstatné a vyčistil si hlavu 
před odchodem z práce.
Mgr. Martin Pazlar, DiS., 
sociální pracovník

Kde nás najdete: 
Centrum pro rodiny Delta

Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5

Tel.: 602 662 063

výzvy a psaní žádosti o podporu rozvoje 
a zkvalitňování práce Centra pro rodiny 
Delta. Pevně věříme, že se naší službě této 
podpory dostane a my budeme moci Deltu 
posunout zase o kus dále.
Mgr. Michal Kniha
vedoucí Centra pro rodiny Delta

PRACOVNÍ DEN V DELTĚ
Jako první po příchodu do práce kontroluji 
pracovní e-mail a hlasovou schránku 
pracovního telefonu, zda dnešní domluvené 
schůzky platí.  V kalendáři si připomenu, 
s kolika rodiči a dětmi se dnes potkám. 
Schůzky trvají 60 minut a v běžném 
provozu zvládneme s kolegy 3 až 4 schůzky 
za den. Pracujeme v páru a na každou 
konzultaci se s daným kolegou/kolegyní 
připravujeme ohlédnutím, jak probíhalo 
minulé setkání s rodiči, a výhledem, čemu 
se budeme věnovat dnes. Klientům vždy 
nabízíme k pití vodu, případně čaj nebo 
kávu. Proběhlou schůzku zhodnotíme jak 
z pohledu spolupráce rodičů, tak z pohledu 
nás pracovníků. Pomáhá nám to ujasnit si, 
jak se práce s rodinou vyvíjí, a současně tím 
jejich příběh odkládáme, abychom se mohli 
připravit na další klienty.

Jako první nás dnes čeká úvodní setkání 
s novými rodiči společně s jejich sociální 
pracovnicí, které vždy zveme na začátku 
spolupráce s rodinou. Pro naši práci je 
důležité, abychom se dozvěděli nejen 
od rodičů, co chtějí prostřednictvím 
naší služby změnit, ale i od sociálních 
pracovníků, kteří zastupují zájem dítěte. 
Po této úvodní schůzce se potkáváme 
s rodiči, kteří se domlouvají na podobě péče 
o dospívající dceru. Jejich dcera k nám 
chodí na individuální schůzky a rodiče se 
dnes od nás dozvědí, jakou má představu 
o budoucím uspořádání rodiny. Po obědě 
zapisuji obsah proběhlých konzultací do 
databáze a odpovídám e-mailem na dotaz 
zájemkyně o naši službu, jak probíhá postup 
přijetí do služby. Třetí dnešní konzultace je 

Naše 
zařízení

–  pomáháme rodinám v řešení vztahových 

konfliktů, ve zlepšení vzájemné 

komunikace a rodičům při obtížích 

týkajících se výchovy dítěte,

–  poskytujeme socioterapeutickou podporu 

s využitím technik mediace a rodinné 

terapie,

–  s rodinami pracujeme na základě jimi 

stanovených cílů,

–  podporujeme rodiny v obnově kontaktu 

s dítětem, kdy v důsledku konfliktu může 

dojít k jejich vzájemnému odcizení
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CENTRUM RODINNÉ TERAPIE 
HORIZONT

V roce 2019 Centrum rodinné terapie 
Horizont pokračovalo ve své poradenské 
a terapeutické práci pro rodiny s pestrou 
paletou potíží. Krom stálic, kterým se 
Horizont věnuje od svého vzniku – tedy 
rodinám s potížemi ve fungování a rodinám 
v konfliktu, které jsou doporučovány OSPOD, 
případně usnesením soudu, jsme tu druhým 
rokem též pro rodiny, u nichž se vyskytuje 
duševní onemocnění.

Na podzim jsme se připojili k bohulibému 
projektu Zabydlování, v rámci něhož jsou 
magistrátní byty obsazovány za pomoci 
zvolených NNO rodinami z azylových domů 
a ubytoven. Naše pracoviště se zapojilo do 
tzv. druhé fáze, v které je rodina už zabydlena 
a my jí můžeme být oporou ve fungování 
a zvládání obtíží, tedy v tom, co je naší 
běžnou praxí.

Z osobnějšího soudku byl rok 2019 rokem 
„střídání stráží“, na jaře naše vedoucí Marta 
Štrinclová odešla na mateřskou dovolenou 
a předala „hlídku“ mně, kolegyně Kateřina 
Dunovská se s námi též rozloučila v cestě 
za dalším. Horizontu se poštěstilo najít 
dvě nové tváře, které sdílí principy naší 
organizace, našeho pracoviště, nadto svou 
odborností, tvořivostí a vtipem ho výživně 
obohacují. Tři zmíněné kvality se ostatně 
snažíme v Horizontu trvale hýčkat a rozvíjet 
s přesvědčením, že právě takto můžeme 
rodinám prospět.
Mgr. Kamila Mrkvicová, 
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont

PRACOVNÍ DEN V HORIZONTU
Den v Horizontu pro mě vždy začíná 
symbolicky – vstupem do rodinného domu, 
kde sídlíme. Spolu s tím totiž vstupuji také do 
témat, která jsou s rodinou úzce spjata a která 
mě po zbytek dne obklopují. Po příchodu 
připravuji čaj pro sebe a pro klienty. Chvíli 

nato přichází rodiče, kteří již vědí, že spolu 
nechtějí dál zůstávat, ale pracují na tom, 
aby svým dětem zajistili co nejplynulejší 
přechod do nové etapy jejich života 
a dokázali jim při tom nabídnout potřebnou 
oporu. Společně hledáme cesty, jak by mohli 
spolupracovat v zájmu svých dětí a jak 
s nimi o nadcházejících změnách mluvit. 
Znovu se uvidíme za dva týdny, abychom 
v daných tématech pokračovali. Další 
klienti naopak přichází po době dlouhých 
a táhlých soudních sporů o děti. Vidíme se 
poprvé, a proto je doprovází i jejich sociální 
pracovnice z OSPOD, aby nám spolu s rodiči 
sdělila dosavadní příběh rodiny. Dohromady 
se zamýšlíme nad možnostmi zlepšení jejich 
situace tak, aby děti nebyly tolik zatěžovány 
konfliktem mezi nimi. Sezení provází 
silné emoce klientů. Po konzultaci si tedy 
nechávám chvíli na to, abych všechny dojmy 
z dopoledne vstřebala a následně vše pečlivě 
zanesla do záznamů. S kolegyní sdílím 
dojmy z uplynulého setkání, vyměňujeme si 
zkušenosti. Čas po obědě protkává několik 
telefonátů na OSPOD a domluva termínů 
s novými zájemci o službu. Později přichází 
rodina s dětmi, které jsou školou povinné. 
Usazujeme se v herně. Dnes se věnujeme 
aktivitě s obrázkovými kartami, díky kterým 
mohou lépe vyjádřit, jak se cítí a co by od 
ostatních potřebovali, aby jim doma bylo 
lépe. Zavírám branku a s ní i svůj pestrý 
pracovní den.  
Mgr. Petra Willantová,
poradenství, rodinná terapie

Kde nás najdete: 
Centrum rodinné terapie Horizont

Doubravčická 1474/21, 100 00 Praha 10

Tel.: 606 664 262

–  prostřednictvím poradenství poskytujeme 

rodinám potřebné informace a odborné 

vedení při zvládání situace, která je trápí,

–  v rodinné terapii umožňujeme rodinám 

lépe rozumět vzájemným rodinným 

vazbám, individualitě jednotlivých členů 

a v případě potřeby následně učinit 

potřebné změny v rodinném soužití, 

–  dětem či jednotlivým členům rodiny 

v průběhu spolupráce nabízíme 

individuální konzultace s cílem podpory 

a posílení jich samých 
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CENTRUM PRO DĚTI MEZIPATRO
registrovaná sociální služba: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

První polovinu roku se Centrum pro děti 
Mezipatro potýkalo s personálním oslabením. 
V několika opakujících se výběrových 
řízeních se nám bohužel nedařilo najít 
potřebně vzdělaného a v práci s dětmi 
zkušeného nového člena týmu, kterému 
by zároveň vyhovovala naše pracovní doba 
uzpůsobená potřebám dětí – každý den do 
18 hodin. Z tohoto důvodu jsme bohužel 
museli dočasně omezit i kapacitu centra.

Navzdory personálním peripetiím se 
nám však v celém roce podařilo udržet 
již osvědčené tři pilíře práce s dětmi: 
každotýdenní individuální socioterapeutické 
konzultace s dětmi, pestrou nabídku 
seberozvojových skupinových programů 
a individuální doučování dětí s dobrovolníky.

Nadto jsme na začátku roku zahájili 
poskytování terénní práce, tedy intenzivní 
podpory dětem a jejich rodinám v krizi přímo 
v domácnostech. Tím byla naše nabídka 
služeb dále rozšířena. Kromě přímé práce 
jsme se hojně věnovali i revizi a doplňování 
metodických materiálů a dalšímu rozvoji 
odborných dovedností v práci s dětmi 
a rodinou. Snažíme se tak stále zvyšovat 
kvalitu námi poskytovaných služeb. Za 
nejpřínosnější v roce 2019 považujeme 
absolvované školení a komplexní výcvik 
v práci s terapeutickým pískovištěm 
(sandplaying).  

Útržky a momenty, které nám rok 2019 
přinesl a na které rádi vzpomínáme:
–  Historicky první „mezipatří“ teambuilding. 

Strávili jsme společně pěkný adventní den.
–  Završení pětileté inspirativní a milé 

spolupráce s paní PhDr. Věrou Raškovou, 
naší supervizorkou.

–  Letní vernisáž výrobků dětí, na kterou si 
pro nás děti nachystaly překvapení. Pro 

Mezipatro vyrobily krásnou barevnou 
keramickou mísu z obtisků rukou, 
Domeček obdarovaly krmítkem pro ptáčky.

–  Přání stát se dětským psychologem. To 
napsal jeden z našich klientů ve škole do 
slohové práce na téma vysněné profese. 
Chtěl by, až bude dospělý, také nabízet 
dětem podporu a pochopení, jak to sám 
zažil v Mezipatře.

–  Spolupráce s dobrovolníky. Nesmírně nás 
těší jejich zájem, zápal, nápady. Vážíme si 
jejich podpory.

–  Úspěch jednoho chlapce při přijímacích 
zkouškách na uměleckou školu. Jeho 
výtvarné nadání mj. rozvíjela v rámci 
skupinového programu lektorka 
MgA. Marie Ladrová.

–  Víkendový pobyt s vrstevnickou skupinou. 
Bylo to pěkné zakončení našeho ročního 
skupinového spolubytí, potěšilo nás vidět 
posun u dětí i celkově ve skupině.

–  Radost, hravost, kreativita, zdravé rošťáctví 
a smích dětí.

Mgr. Karolína Pražáková,
vedoucí Centra pro děti Mezipatro

BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN 
V MEZIPATŘE
10.00
„Ahoj! Jak se dneska máte? Co jste zažili včera 

odpoledne na konzultacích?“ Uvaříme si kafe 
a ve stručnosti posdílíme v týmu… „A co nás 

čeká dneska? Nějaké změny/novinky?“

10.30
Vyřizuji e-maily a telefonáty. (Noví zájemci 
o službu: „Můžeme si u vás domluvit schůzku? 

Dostali jsme na vás kontakt ve škole, syn se tam 

často pere…“ Rodiče dětí, které již do Mezipatra 
dochází: „Dcera si opět dělá, co chce, včera 

šla bez dovolení večer ven, nerespektuje naše 

dohody.“ Kolegové: „Může být ve středu porada 

u vás?“ OSPODy: „Úřad městské části si vás 

dovoluje pozvat na případovou konferenci…“ 

Dobrovolníci: „Měl/a bych zájem pomáhat u vás 

dětem s přípravou do školy.“ Lektoři: „Ahoj, 

posílám zápis z programu…“ 

Pedagogicko-psychologická poradna: „Dobrý 

den, měli byste kapacitu přijmout do péče 

chlapce ze 4. třídy?“ A podobně.) Plánuji setkání 
a schůzky. Někdy je toho míň, někdy víc, jen 
zřídka vůbec nic.

11.30
Píšu zápisy ze včerejších konzultací do 
databáze. Příležitost pro reflexi mé práce a její 
další plánování. 

13.00
Dopisuji zápisy ze včerejších konzultací, 
někdy je potřeba (po domluvě s dítětem) 
kontaktovat rodiče, další odborníky, 
OSPOD, školu apod. Připravuji se na dnešní 
konzultace (připomenutí, jak probíhala 
poslední konzultace, příprava nabídky aktivit 
pro konkrétní děti). 

Do Mezipatra přichází první děti – jdu se 
s nimi pozdravit.

14.00
Konzultace s devítiletým Davidem*. Do 
Mezipatra přišel na základě doporučení ze 
školy, kde se často pere. Rodiče nám řekli, 
že i doma se často vzteká. Přejí si, abychom 
v Mezipatře Davidovi pomohli dostat vztek 
pod kontrolu, aby si uměl v nepříjemné 
situaci poradit i jinak než pěstmi. David 
si přeje, aby měl konečně také nějakého 
kámoše. Dnes se setkáváme teprve podruhé. 
David dnes přichází jako velká voda. Už na 
chodbě mi sděluje, že byl dnes ve škole zase 
hrozný den, překotně vypráví, co se stalo. 
Ke znázornění a přehrání situace tak, jak ji 
David prožil, a k přiblížení se Davidovým 
pocitům a k porozumění jeho potřebám dnes 
využíváme terapeutické pískoviště.

15.00
Začíná skupinový program. Zdravím se 
s lektorkou a dětmi. Také je tu dobrovolnice 
na doučování, Kája* ale zatím nepřišel. Volá 
jeho táta: „Ve škole byla dlouhá fronta na oběd, 

Kája bude mít 10 minut zpoždění, vyřiďte to 
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prosím paní dobrovolnici, snad na něj bude 

moct počkat.“ Chápeme, to se může stát, 
dobrovolnice určitě počká.  Vtom volá Kája 
a chrlí ze sebe: „Ve škole byla hrozná fronta 

v jídelně, ujela mi tramvaj a teď jedu pozdě, 

omlouvám se, už jsem to volal tátovi.“ – „Jojo, 

víme, táta už nám volal. Díky, že jsi zavolal 

i ty. To se někdy může stát… V klidu doraž, 

Johana tu na tebe počká…“ Krátký rozhovor 
s dobrovolnicí, jak doučování probíhá, co se 
Kájovi daří a v čem ještě potřebuje podpořit. 
Přichází Kája, na doučování se těší, rovnou 
říká Johaně, co dnes potřebuje během 
doučování zvládnout.

16.00
Konzultace s dvanáctiletou Norou*. Dnes 
se setkáváme společně s jejími rodiči 
i sociální pracovnicí z OSPOD, která Noře 
docházku do Mezipatra před půl rokem 
doporučila. Vyhodnocujeme průběh naší 
dosavadní spolupráce na stanovených cílech. 
Mluvíme o tom, co se Noře daří, v čem se 
cítí posilněna, jistější a jak se to konkrétně 
promítá do jejího života, co se změnilo. 
Také rodiče a sociální pracovnice z OSPOD 
říkají, jak změnu v chování Nory vnímají. 
Pojmenováváme, kde ještě potřebuje Nora 
podporu a jak jí mohou v tuto chvíli pomoci 
rodiče a jak Mezipatro, aby mohl být naplněn 
i poslední cíl a naše spolupráce mohla být 
ukončena.   

17.00
Konzultace s třináctiletým Petrem*. Jeho 
rodiče se rozvádějí, často se hádají a obviňují. 
Petr je z toho smutný a někdy už taky docela 
pěkně naštvaný. Z dusna, které je doma, 
chodí raději za kamarády ven. Ale pak 
nestíhá úkoly a přípravu do školy, dost se 
mu v poslední době zhoršil prospěch, což ho 
štve. Taky má strach ze soudu, který má být 
asi za měsíc. Neví, co ho čeká… Cítí úlevu, 
když o tom všem může mluvit s někým 
nezaujatým, kdo ho poslouchá a nehodnotí, 

jestli to, co říká, znamená, že má radši mámu, 
nebo tátu. Dneska by potřeboval nějaké 
informace o tom soudu a taky ho napadlo, 
jestli by nemohl mít v Mezipatře doučko?

18.00
Z Mezipatra odchází děti a lektorka 
z programu dramaterapie, loučíme se. Napíšu 
si pár krátkých poznámek z konzultací, 
zbytek doplním zítra. Rychle poklidím 
konzultační místnost, kterou jsem dnes 
s dětmi využívala. Sama pro sebe si uzavřu 
dnešní pracovní den. 

18.30
Okna jsou zavřená, všude zhasnuto… Tak už jen 
zamknout za dnešním dnem v Mezipatře dveře.
Mgr. Karolína Pražáková,
vedoucí Centra pro děti Mezipatro

Kde nás najdete: 
Centrum pro děti Mezipatro

Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5

Tel.: 602 235 074

–  poskytujeme dítěti individuální odborné 

konzultace na základě jeho potřeb 

a společně stanovených cílů, 

–  posilujeme kladný vztah dítěte ke škole 

a školním povinnostem (doučování ZŠ 

a SŠ učiva s dobrovolníky, reedukační 

cvičení, podpora ve zvládání domácí 

přípravy),

–  nabízíme dětem seberozvojové skupinové 

programy (výtvarně tvořivé, pohybové, 

znalostní, umělecko-terapeutické) 

a sebezkušenostní vrstevnickou skupinu,

–  spolupracujeme se školami, které dítě 

navštěvuje, a s dalšími institucemi 

a odborníky

9

Výroční zpráva Dům tří přání 2019



DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO 
DĚTI – ZDVOP
Zařízení pracuje v rámci zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v režimu 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

V letošním roce se rozhodla po osmi 
letech odejít z pozice ředitelky Bc. Barbora 
Illichová, která vedení Domu Přemysla Pittra 
předala nové ředitelce, Karolíně Balcarové. 
V zařízení došlo k několika personálním 
změnám. Dva z vychovatelů se přesunuli 
postupně do řad zaměstnanců v ambulantní 
části zařízení pro výkon sociální práce 
a do centra Krizové pomoci dětem Šestka. 
Dvě vychovatelky odešly na mateřskou 
dovolenou. Tato situace způsobila na několik 
měsíců personální podstav a tím i do jisté 
míry snížila možnost plně obsadit kapacitu 
zařízení. I přes opakovaná výběrová řízení se 
nám nepodařilo do konce roku 2019 obsadit 
volné pozice odborníky s odpovídajícími 
požadavky na vzdělání a odborné zkušenosti. 

Zájem o naše pobytové služby je dlouhodobě 
velký a váže se k odbornosti v oblasti SPOD, 
kterou mnoho let Dům Přemysla Pittra nabízí. 
Litujeme proto, že jsme letos nemohli pokrýt 
jistou část žádostí o umístění dětí do našeho 
zařízení. Podařilo se nám však dobře upevnit 
spolupráci s Centrem krizové pomoci dětem 
Šestka a postupně ji rozšiřovat. Vnímáme velký 
přínos takto odděleného poskytování nabídky 
služeb ZDVOP a KP6 pro rychlé a efektivní 
řešení problému dítěte a jeho rodiny. 

Odstartovali jsme postupné přípravy na 
revitalizaci celého zařízení, jejíž značnou 
část budeme realizovat v příštím roce, a to jak 
interiérů Domu Přemysla Pittra pro děti, tak 
zahrady a přilehlých objektů. Jde zejména 
o vytvoření dílny, zahrádky s bylinkami 
a zeleninou pro socioterapeutické účely, 
vytvoření relaxační a komunitní části na 
pozemku zařízení.
Karolína Balcarová,
ředitelka Domu Přemysla Pittra pro děti

BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN 
DPPD / ZDVOP
7:45
Příchod na Domeček, rychlá výměna informací 
mezi vychovateli – děti úspěšně vypraveny 
každý do své školy, jen Madlenka stůně – kašel, 
v noci dvakrát srážení teploty 38 °C. 

8:00
Kontrola Madlenky – ještě spí, vařím si kafe 
a u toho čtu žurnál na dnes a zítra. 

8:20
Madlenka vstává, vypadá už lépe, dokonce 
má hlad – dobré znamení! Připravit snídani, 
koňskou dávku citronové šťávy v čaji 
vykompenzovat pořádnou lžící medu. 
Změřit teplotu – jen 37,4 °C = paralen jí zatím 
nedávám.  

9:15
Kolegyně z ambulance přichází sdílet 
informace o vyhlídkách Moniky a Slávka. 
U Moniky se to nevyvíjí dobře, matka nejspíš 
dál „bere“, na konzultace nechodí. U Slávka 
to vypadá lépe, rodiče řádně dochází na 
terapie, už si zdaleka tak „nejdou po krku“ 
a pomalu připouští, že je potřeba začít 
znovu a lépe. Slávek si za půldruhý měsíc na 
Domečku zlepšil prospěch, ubylo konfliktů se 
spolužáky, učitelé jej vesměs chválí, zkrátka 
„škola dobrý“ – no a hlavně: chodí tam!

9:40
Žurnál konečně dočten, uff. Honem nachystat 
ovocnou svačinu. Co tak honem vymyslet 
k obědu? A k večeři? Máme párek, máme 
čočku… nešlo by to nějak spojit?

11:20 
Madlenka vstala s pláčem, líčka rudá, celá 
hoří. Kupodivu „jen“ 37,8 °C – paralen ještě 
nedávám. Snědla aspoň půl pomeranče. 
Kašel neustupuje a je čas na sirup. Vymáchat 
ručníky a šup s nimi na topení…

12:00 
Madlenka nechce jíst, nenutím ji. Je potřeba 
vyzvednout dvě nejmladší děti ze škol, odjezd 
za 20 minut, už tu měla být příslužba.

14:00 
Zpátky na Domečku, teď už to bude až do sedmi 
velký fofr – rychle zkontroluji žákovské, učím se 
s dětmi, do toho jednou rukou podepisuji úkoly 
a poznámky, druhou rukou úhledně krájím 
cibuli na drobno. Ještě mě čeká zorganizovat 
kolegu na příslužbu a dobrovolnici, vyčistit 
ucpaný záchod, uhlídat časy návratů starších 
dětí ze škol, konzultací a odjezdů na kroužky. 
Všechno musí šlapat jako hodinky.

17:00
Odchod dětí na komunitu. Rychle dodělávám 
večeři.

18:00
Večeře, pak fofrem služby, bodování úklidu, 
společné hodnocení dne. Madlenka k večeru 
nějak ožila, teplota jen 37,1 °C. Kolega bude 
mít o noční asi veselo. 
Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin,
odborný pracovník ZDVP, vychovatel

Kde nás najdete: 
Dům Přemysla Pittra pro děti

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: 235 302 698, 607 199 291

–  poskytujeme dětem 24hodinovou péči,

–  zajišťujeme poskytnutí odborné sociální 

a psychologické péče jak dětem, tak jejich 

rodinám, dětem zajišťujeme poskytnutí 

zdravotnických služeb, doprovod 

a spolupráci se školami a související školní 

přípravu,

–  naším cílem je návrat dětí do jejich rodiny 

nebo hledání jiného řešení,

–  v rámci pobytu dětí spolupracujeme 

i s dalšími odborníky mimo naši organizaci
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KRIZOVÁ POMOC DĚTEM ŠESTKA
 
Rok 2019 byl pro sociální služby Domu 
Přemysla Pittra zlomový. V rámci transformace 
nejmladšího centra Domu tří přání došlo 
k zásadním změnám. Na podzim roku 2019 
dostalo centrum nový název, a to Krizová 
pomoc dětem ŠESTKA. Šestka nejen jako 
symbol Prahy 6, kde už mnoho let působíme, 
ale také jako symbol druhé šance. Vždy, když 
na hrací kostce padne ŠESTKA, máte další 
šanci a můžete jít dál. Tuto možnost a šanci 
chceme dát i dětem, které se ocitly v náročných 
situacích a potřebují je konzultovat. 

Naším cílem je poskytnout těmto dětem 
krizovou intervenci, stabilizovat jejich 
psychický stav a nalézt vhodné strategie 
a techniky k zvládání náročných životních 
situací. Zároveň se tímto procesem děti 
učí uvědomovat si a pojmenovávat vlastní 
potřeby. Na službu krizové pomoci plynule 
navazuje služba sociální rehabilitace. Jejím 
smyslem je předchozí nalezené kompetence 
upevňovat, učit děti přistupovat ke krizi 
zdravým způsobem a osvojovat si potřebné 
dovednosti pro budoucí životní situace.  

Nově tento způsob podpory chceme 
poskytovat také dětem, které se sice nacházejí 
v rodinném prostředí, ale řeší krizovou 
situaci. Chceme tak působit více preventivně. 
Intenzivně jsme pracovali na inovacích 
metodických postupů, abychom mohli 
odpovědně poskytnout službu také dětem, 
které nejsou našimi klienty. Zkrátka – dětem 
a dospívajícím chceme dát příležitost hodit 
si ŠESTKU a pokračovat dál ve hře, pomoci 
jim překonat krizi a pokračovat dál životem 
společně s rodinou a blízkými. 

Závěrem mi ještě dovolte jedno osobní 
poděkování. Na podzim 2019 se po několika 
letech rozhodla z Domu tří přání odejít 

Mgr. Bára Polánková, která měla velký podíl 
na transformaci služby a strávila v organizaci 
pět let. Zastávala pozici vychovatele, ale také 
vedoucí krizové pomoci. Před ní i ostatními 
předchozími členy klobouk dolů za to, jak 
nové centrum připravili. 

A JAK VYPADÁ DEN V KRIZOVÉ 
POMOCI DĚTEM ŠESTKA A JAK SE 
PRACUJE S DĚTMI?

Náš běžný den začíná ranním brífinkem 
u čaje a kávy, základem je se dobře naladit. 
Během dne pak probíhají konzultace s dětmi, 
ve kterých jim pomáháme nalézt řešení 
v jejich obtížných situacích. Klademe důraz 
na otevřenost, upřímnost a porozumění. 
Problémy dětí přijímáme tak, jak je ony 
samy pociťují, nasloucháme jim. Pracovníci 
Šestky vytváří bezpečné prostředí a pro děti 
působíme jako průvodci jejich situací. 

Děti mají u nás možnost hovořit o svém 
vnitřním prožívání. Přinášejí témata, která 
je tíží a jsou pro ně náročná, nedokážou 
si je vysvětlit a porozumět tomu, co se 
s nimi a okolo nich děje. My jim naopak 
poskytujeme informace a útočiště pro 
ventilaci a zpracování emocí. V terénu 
pak doprovázíme děti při vyřizování jejich 
osobních záležitostí a provádíme depistáž.

Mimo tuto práci připravujeme workshopy 
pro žáky ZŠ a SŠ a v reakci na potřeby 
dětí aktualizujeme metodické přístupy. 
V neposlední řadě podporujeme děti při 
komunikaci s rodiči a jejich blízkým okolím. 
Také se účastníme mezioborových setkání 
a případových konferencí. 

Dominika Kemrová, DiS.,
vedoucí Krizové pomoci dětem Šestka

–  dětem poskytujeme pravidelnou krizovou 

intervenci po celou dobu trvání krize,

–   s dětmi pracujeme na praktických 

krocích při začlenění do nové sociální 

situace (řešení volného času, obstarání 

osobních záležitostí),

–  po překonání krize zprostředkováváme 

dětem následnou terapeutickou pomoc

Kde nás najdete: 
Krizová pomoc dětem Šestka, 

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně; 

Vltavská 3101/24a, 150 Praha 5

Tel.: 607 531 818
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Využití našich služeb 
v roce 2019 v číslech 
Všechna zařízení pracují v rámci pověření 
o sociálně-právní ochraně dětí.

1 
pobytové 
zařízení   

1 
nové centrum 
Krizová pomoc 
dětem Šestka3 

centra

32 
dětí na pobytu 

v Domě Přemysla 
Pittra

18
let existence 

Domu tří přání

35 
zaměstnanců

13
 externích 

spolupracovníků

45 
případových 
konferencí

3 
registrované 

sociální 
služby 

299 
hodin práce 

v terénu 
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Naše služby jsou bezplatné, rodiče hradí jen příspěvek na úhradu pobytu a péče daný 
zákonem. Služby poskytujeme s celopražskou působností, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc přijímá děti z celé ČR.
Naše nabízené odborné služby jsou jedinečné především v propojení služeb pobytových 
a ambulantně terénních. Služby jsou vždy zaměřené na individuální potřebu jednotlivé 
rodiny.

20 
dnů je průměrná  

délka pobytu dítěte 
v Domě Přemysla  

Pittra

506 
dětí využívajících 

služby 
Domu tří přání

155 
poskytnutých 

konzultací 
rodinné 
terapie 

454 
individuálních 

konzultací 
poskytnutých 

dětem 

20 
spolupracujících 

nadací 
a nadačních

 fondů 

18 
spolupracujících 
městských částí

889
konzultací 

poskytnutých 
rodičům 

352 
konzultací 

poskytnutých 
společně dětem  

a rodičům

309 
hodin konzultací 

poskytnutých dětem 
při pobytu v Domě 

Přemysla Pittra 
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Pracovní tým
Stav k 31. 12. 2019

Mgr. Miroslava Flemrová
ředitelka organizace

 

DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI – 
ZDVOP
  

Karolína Balcarová
ředitelka ZDVOP

Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin
zástupce ředitelky ZDVOP 

a sociální pracovník 

 

pobytová část
 

Bc. Tomáš Lokajíček
vedoucí vychovatel / odborný pracovník 

ZDVOP

 
Kristina Jánošíková, DiS.
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka

 

Vojtěch Škácha, DiS.
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel

Bc. Ester Herentinová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka

Mgr. Michaela Hanykýřová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka

KRIZOVÁ POMOC DĚTEM ŠESTKA 

Mgr. Barbora Polánková
vedoucí sociálních služeb DPPD

Dominika Kemrová, DiS.
sociální pracovnice

CENTRUM PRO RODINY DELTA

Mgr. Michal Kniha
vedoucí Centra pro rodiny Delta, 

sociální pracovník

Mgr. Lucie Hanžlová
sociální pracovnice

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník

Mgr. Lucie Dolínková
sociální pracovnice 

Mgr. Magdaléna Steinerová 
psycholog do 30. 6. 2019, 

od 30. 6. 2019 externí spolupráce

CENTRUM PRO DĚTI MEZIPATRO

Mgr. Karolína Pražáková
vedoucí Centra pro děti Mezipatro, 

sociální pracovnice

Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách

Mgr. Miriam Žilková 
terénní sociální pracovnice 

 

Mgr. Michal Vilím
sociální pracovník
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CENTRUM RODINNÉ TERAPIE HORIZONT

Mgr. Kamila Mrkvicová 
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont

Mgr. Gaziza Lutseva
poradenství, rodinná terapie

PhDr. Danka Zubová
poradenství, rodinná terapie

Mgr. Petra Willantová
poradenství, rodinná terapie

ADMINISTRATIVNĚ-PROVOZNÍ TÝM

Ing. Zdeněk Hercik
projektový manažer, fundraiser, 

zástupce ředitelky

Bc. Veronika Havlíková
PR manažerka 

Ing. Pavlína Novotná 
ekonomka a účetní

 

Simona Marešová
asistentka a personalistka 

 

Zuzana Klimešová
administrátorka webu

supervizoři

PhDr. Věra Rašková 

Mgr. Ester Neumanová 

Mgr. Milan Černý 

Mgr. Petra Konečná

PaeDr. Michal Chytrý

PhDr. Alena Paloušová

PhDr. Milan Kinkor

RNDr. Renata Svobodová

Mgr. Jan Kulhánek

Ing. Miloslava Janečková

LEKTOŘI

MgA. Marie Ladrová 
lektorka výtvarné dílny

Anna Císlerová, DiS.
lektorka keramiky

Petra Zálešáková, DiS.
lektorka dramaterapie

Simona Paulišinová
lektorka keramické díly
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psycholog

Organizační  
struktura 
2019

ŘEDITEL ORGANIZACE

metodik

SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA

vedoucí

sociální 
pracovníci

KRIZOVÁ POMOC  
DĚTEM ŠESTKA;  

ADMINISTRATIVNĚ- 
-PROVOZNÍ 
PRACOVNÍK 

sociální 
pracovníci

vedoucí

CENTRUM PRO 
RODINY DELTA

sociální 
pracovníci

vedoucí

pracovník 
v sociálních 

službách 

lektoři 
odborných 
programů

terénní sociální 
pracovník

CENTRUM 
PRO DĚTI 

MEZIPATRO

ekonom, účetní

administrativní – 
provozní 

pracovník, 
personalista

projektový 
manažer / 

fundraising

PR manažer

ADMINISTRATIVA

sociální 
pracovníci

ředitel

odborní 
pracovníci 

ZDVOP /
vychovatelé

DŮM PŘEMYSLA 
PITTRA PRO 

DĚTI – ZDVOP

pracovníci 
poradenství

vedoucí

rodinní terapeuti

CENTRUM 
RODINNÉ 
TERAPIE 

HORIZONT
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Podporují nás

Registrované sociálních služby a služby podle 

pověření SPOD byly financovány z finančních 

prostředků MPSV (odbor sociálních služeb 

a odbor sociální a rodinné politiky) a MHMP 

(odbor zdravotnictví, sociální práce a prevence). 

Centrum rodinné terapie Horizont bylo 

podpořeno z dotačního programu Rodina 

MHMP a dotačního programu Prahy 10.

NADACE KOMERČNÍ BANKY, A. S. – JISTOTA 
Nadace Jistota s námi 

spolupracuje 10 let, před pěti 

lety došlo k rozšíření spolupráce. Díky ní jsme 

v roce 2015 mohli otevřít Centrum rodinné terapie 

Horizont, kde jsou dětem a rodinám poskytovány 

služby zdarma. U mnoha rodin se nám tak daří 

zachytit problémy dříve, než se stanou těžko 

řešitelnými. V roce 2019 jsme spolu rozvíjeli 

projekt Dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní 

onemocnění. Projekt má čtyři hlavní cíle: zvýšit 

informovanost organizací pracujících s lidmi 

s duševním onemocněním, přímou ambulantní 

práci s dětmi a jejich rodinami, metodickou část 

a zvyšování kvalifikace v této oblasti pro naše 

zaměstnance.

NADAČNÍ FOND AVAST
Tento nadační fond je naším 

dlouholetým partnerem, který podporuje náš 

administrativní tým. Z finanční podpory tohoto 

fondu jsme financovali administrativního 

a fundraisingového pracovníka a část 

provozních nákladů.

NADACE AGROFERT
Podpora této nadace směřuje 

na Dům Přemysla Pittra pro 

děti. Ohroženému dítěti nestačí pouze 

poskytnout zázemí, ale je potřeba na změnách 

pracovat s celou rodinou. To je sice finančně 

nákladnější, ale efektivnější. Z finanční podpory 

dofinancováváme mzdové náklady sociálních 

pracovníků a vychovatelů v pobytové části 

Domečku. 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ 
DĚTEM
Nadace podpořila projekt 

Centrum pro rodiny Delta. Centrum pro rodiny 

Delta poskytuje služby zaměřené na sanaci 

rodiny. Ohroženým dětem a jejich rodinám je 

bezplatně poskytována ambulantní a terénní 

podpora především formou konzultací. 

Projekt poskytl psychosociální podporu 

154 ohroženým dětem a jejich rodinám. 

NROS A VELUX FOUNDATIONS – VČASNÁ 
POMOC DĚTEM

Dvouletý projekt s názvem 

Krizová pomoc v přirozeném 

prostředí rodin z Domu tří přání 

byl zacílen na rozšíření pomoci rodině v krizi 

přímo v jejím prostředí, a to v rámci intenzivní 

přímé práce v terénu prostřednictvím 

terénního pracovníka. Od července v projektu 

pokračujeme znovu ve dvouletém cyklu, nyní 

pod názvem Krizová pomoc ohroženým dětem.  

Další částí projektu je propagace interaktivní 

mapy ČR s odbornými pracovišti Ohrožené 

dítě. Třetí částí projektu jsou socioterapeutické 

pomůcky pro přímou práci.

RÁDI BYCHOM NA TOMTO MÍSTĚ VĚNOVALI ZVLÁŠTNÍ POZORNOST NAŠIM DONORŮM, 
KTEŘÍ NÁM V ROCE 2019 VĚNOVALI ČÁSTKU VYŠŠÍ NEŽ 100 000 KČ.
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Zvláštní 
poděkování

NADAČNÍ FOND J&T
Tento nadační fond 

pravidelně podporuje projekt 

zacílený do pobytové části Domu Přemysla 

Pittra pro děti, kde pomáháme dětem různého 

věku, s různými vzdělávacími a výchovnými 

problémy a s odlišným rodinným zázemím. 

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit 

24hodinovou kvalifikovanou péči a pomoc 

ohroženým dětem na pobytu. Díky finanční 

podpoře Nadačního fondu J&T se zejména 

v odpoledních hodinách mohli dětem věnovat 

dva odborní pracovníci a reagovat tak na 

individuální potřeby dítěte.

Městské části Praha 6 za poskytování části 

objektu využívaného pro Dům Přemysla Pittra 

pro děti.

SPOLUPRACUJÍCÍM ODBORNÍKŮM
PhDr. Alena Paloušová, MUDr. Taťána 

Hněvkovská, praktická lékařka, MUDr. Vilma 

Vaňurová, MUDr. Peter Pöthe, MUDr. Milan 

Pospíšil, MUDr. Jana Pribáňová, MUDr. Jana 

Smutková, Dětská psychiatrie FN Motol, MUDr. 

Libor Válek, praktický lékař pro děti a dorost

ŠKOLÁM, KTERÉ VYUČUJÍ DĚTI 
Z POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně; ZŠ genpor. Fr. 

Peřiny; ZŠ Vokovice; Základní škola, Praha 

5, Pod Radnicí 5 – pracoviště V Cibulkách; 

Základní škola pro žáky se specifickými 

poruchami učení, Praha 6, U Boroviček 1;  

ZŠ Brdičkova Praha 13; ZŠ Lužiny, Praha 5

NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, 
které nám pomáhají realizovat navazující péči  

a podílejí se na péči o děti ohrožené 

nepříznivou situací v rodině.

MIMOŘÁDNÉ PODĚKOVÁNÍ 
patří našim dobrovolníkům, kteří nám 
v tomto roce věnovali pravidelně svůj čas  
a pomáhali nám:
Kristýna Koukalová, Aneta Kučerová, Denisa 

Viktorie Laurynová, Kateřina Lukůvková, 

Kateřina Marková, Samuel Paulišin, Simona 

Paulišinová, Tomáš Ryska, Peter Tencer, Andrea 

Vyjdáková, dobrovolníci z Komerční banky, a. s. 

DĚKUJEME!

MIS, S. R. O.
Firma MIS, s. r. o., nám pomáhá pomáhat 

už od roku 2011. Jejich dar můžeme využít 

vždy tam, kde to nejvíce potřebujeme. 

V roce 2019 byla finanční podpora využita 

na zajištění aktivit v rámci Domečku. 

BOOMERANG COMMUNICATION, S. R. O. 
Boomerang Communication, 

s. r. o., podporuje Dům tří přání 

již od jeho založení. Kromě 

každoročního finančního příspěvku na 

pomoc ohroženým dětem nám poskytují 

nezbytné zázemí a pomoc v oblasti 

obsahové komunikace nebo při zpracování 

a tisku grafických materiálů. Jejich pomoc 

a podpora je pro chod naší organizace 

nepostradatelná.
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Finanční zpráva 
za rok 2019  
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PODLE DRUHŮ V KORUNÁCH

NÁKLADY 2019  V KČ

kancelářské potřeby 56 717

potraviny pro děti 209 730

čisticí a hygienické prostředky 2 873

léky 4 157

výtvarné potřeby, hračky 24 766

drobné vybavení 5 939

kancelářská technika 39 745

odborná literatura 6 792

ostatní materiál 63 308

materiálové náklady celkem: 414 027
elektrická energie 119 626

plyn  42 532

pohonné hmoty 26 808

voda, teplo, služby 267 934

energie celkem 456 900
opravy a udržování  92 488
cestovní náhrady celkem  4 974
náklady na reprezentaci  10 000
telefonní poplatky, internet 76 537

poštovné 4 209

právní, účetní, poradenské služby 404 150

odborné služby, školení, supervize 295 026

předplatné, vstupné, půjčovné 17 291

drobný software 15 915

nájemné 831 566

ostatní služby 265 121

služby celkem 1 909 815
provozní náklady celkem 2 888 204
hrubé mzdy zaměstnanců 7 277 757

dohody o provedení práce 690 463

zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 467 448

zákonné sociální náklady 77 486

mzdové náklady celkem  10 513 154
pojištění 18 537

bankovní poplatky 2 146

ostatní daně a poplatky 7 731

odpisy  87 476

jiné náklady celkem 115 890
celkové náklady roku 2019 13 517 248

VÝNOSY 2019  V KČ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 975 423

Magistrát hlavního města Prahy 4 714 000

Magistrát hlavního města Prahy 967 480

MČ Praha 1 50 000

MČ Praha 3 10 000

MČ Praha 5 35 000

MČ Praha 10 135 000

dotace celkem 10 886 903
firemní a individuální dárci  376 907

nadace a nadační fondy  2 220 771

dary celkem 2 597 678
příspěvky na pobyt od uživatelů 68 214

příspěvky na pobyt z Úřadu práce ČR 10 150

ostatní výnosy 17 772

ostatní příjmy celkem 96 136
celkové výnosy roku 2019 13 580 717
hospodářský výsledek 2019 zisk                      63 469
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2019 

ROZVAHA (BILANCE)       V TIS. KČ

Aktiva  účet k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019
Stavby 021 1 326 1 326

Drobný dlouhodobý majetek 028 487 487

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 155 155

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 3 398 3 689

Oprávky k stavbám 081 -902 -955

Oprávky k samostatným movitým věcem 082 -120 -155

Oprávky k drob. dlouh. majetku 088 -487 -487

Odběratelé 311 0 0

Poskytnuté provozní zálohy 314 386 401

Ostatní přímé daně 342 2 0

Pokladna 211 19 49

Bankovní účty 221 3 440 3 151

Náklady příštích období 381 0 0

Příjmy příštích období 383 74 41

Úhrn aktiv  7 778 7 702 
     
Pasiva  účet k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019
Vlastní zdroje:  3 727  4 649
Vlastní jmění 901 4 393 4 397

Oceňovací rozdíly z přecenění    

finančního majetku 921 -102 189

Účet výsledku hospodaření 963 × 63

Hosp. výsledek ve schval. řízení 931 0 ×

Cizí zdroje:  1 143 3 052
Dodavatelé 321 6 19

Jiné závazky 379 -2 -7

Dohadné účty pasivní 389 342 349

Výnosy příštích období 384 3 141 2 677

Úhrn pasiv:  7 778 7 702
Údaje jsou uvedené v tisících korun. 

Ostatní (neuvedené) řádky rozvahy i výsledovky jsou nulové.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY V TIS. KČ 

  činnost činnost 
účet hlavní hospodář. celkem
A. Náklady:
 I. Spotřebované nákupy celkem 2 880 0 2 880
501-503  Spotřeba materiálu, energie    

a ostatních neskladových dodávek 871 0 871

511 Opravy a udržování 927 0 92

512 Cestovné 5 0 5

513 Náklady na reprezentaci 10 0 10

518 Ostatní služby 1 910 0 1 910

 III. Osobní náklady celkem 10 513 0 10 513
521 Mzdové náklady 7 968 0 7 968

524 Zákonné sociální pojištění 2 467 0 2 467

527 Zákonné sociální náklady 77 0 77

 IV. Daně a poplatky celkem 6 0 6
16 Ostatní daně a poplatky 6 0 6

 V. Ostatní náklady celkem 21 0 21
549 Jiné ostatní náklady 21 0 21

  VI. Odpisy, prodaný majetek, 
rezervy, celkem 87 0 87

551 Odpisy dlouhodobého majetku 87 0 87

 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 0 2
581 Poskytnuté členské příspěvky  2 0 2

 Účtová třída 5 celkem 13 517 0 13 517 

 

B. Výnosy:   
 I. Provozní dotace 10 887 0 10 887 
691 Provozní dotace 10 887 0 10 887

 II. Přijaté příspěvky 2 598 0 2 598
681 Přijaté příspěvky zúčtované  

 mezi organizačními složkami 2 586 0 2 586

682 Přijaté příspěvky (dary) 12 0 12

 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 96 0 96
 IV. Ostatní výnosy celkem 1 0 1
 V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0
657 Účtová třída 6 celkem 13 581 0 13 581
C. Výsledek hospodaření před zdaněním: 63 0 63
591 Daň z příjmů 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění: 63 0 63
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Příloha k účetní závěrce
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 
504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní 
závěrky pro neziskové organizace. Údaje 
přílohy vycházejí z účetních písemností účetní 
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní 
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které 
má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové 
údaje jsou vykázány v  Kč, pokud není uvedeno 
jinak.
Příloha je zpracována za účetní období 
počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 
31. prosince 2019.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky:
Účetní jednotka je neziskovou organizací – 
zapsaný ústav, jehož hlavní náplní je pomoc 
dětem a jejich rodinám v nouzi. Je právnickou 
osobou.

Název: Dům tří přání, z. ú.
Sídlo: Karlovarská 18/337, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
IČO: 26544431

Používané účetní metody, obecné účetní 
zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Zapsaný ústav nemá žádné zásoby.
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 
činností
Zapsaný ústav nevytvořil žádný majetek vlastní 
činností.
1.3. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Zapsaný ústav nemá přírůstky zvířat.
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací 
ceny
Nebyla stanovována reprodukční pořizovací 
cena.
3. Změny oceňování, odpisování a postupů 
účtování
Nebyly provedeny změny v postupu účtování 
a odpisování.
4. Opravné položky k majetku
Nebyly tvořeny opravné položky k majetku.
5. Odpisování
V roce 2019 byly uplatněny účetní odpisy ve 
výši  87 476,00  Kč. Daňové odpisy nebyly 
uplatněny. 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Zahraniční měna byla přepočítávána aktuálním 
kurzem ČNB ke dni proplacení. Ke dni účetní 
závěrky 31. 12. 2019 nemá ústav žádnou 
zahraniční měnu.

Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku 
a ztrát

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého 
zástavním právem
Žádný majetek ústavu není zatížen zástavním 
právem.
2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Zapsaný ústav nemá k 31. 12. 2019 pohledávky 
po lhůtě splatnosti.
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Zapsaný ústav nemá k 31. 12. 2019 závazky po 
lhůtě splatnosti.
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu 
uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Zapsaný ústav nemá k 31. 12. 2019 pohledávky 
a závazky z titulu uplatnění zástavního 
a zajišťovacího práva.
2.4. Závazky nesledované v účetnictví 
a neuvedené v rozvaze
Zapsaný ústav nemá k 31. 12. 2019 závazky 
nesledované v účetnictví a neuvedené 
v rozvaze.
3. Zapsaný ústav zaměstnával v roce 2019 
průměrně 21 zaměstnanců (přepočteno na 
celé úvazky).

Přehled přijatých dotací za rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 975 423,00 Kč

Magistrát hlavního města Prahy 4 714 000,00 Kč

Úřad MČ Praha 10 135 000,00 Kč

Úřad MČ Praha 5 35 000,00 Kč

Úřad MČ Praha 3 10 000,00 Kč

Úřad MČ Praha 1 50 000,00 Kč

Příspěvky zařízením pro děti  967 480,00 Kč 
vyžadující okamžitou pomoc

Příspěvky na pobyt z Úřadu práce ČR 10 150,00 Kč

Přehled přijatých darů za rok 2019

Dary individuálních dárců 11 750,00 Kč

Dary firemních dárců 365 157,00 Kč

Dary z nadací a nadačních fondů 2 220 771,00 Kč

Přírůstek příspěvků na sbírkovém účtu 74 845,42 Kč

Příloha k účetní závěrce Dům tří přání, z. ú., k  31. 12. 2019

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky 
ústavu Dům tří přání, z. ú., („Ústav“) sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31. 12. 2019 a výkazu zisku 
a ztráty za rok končící 31. 12. 2019, a přílohu této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace Ústavu k 31. 12. 2019 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31. 12. 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Datum: 14. 5. 2020

Za společnost: AUDISA SERVICE, s. r. o.
             licence KA ČR: 486 

Ing. Josef Špeta
číslo osvědčení 0062
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Naši příznivci – 
přehled všech našich 
donorů

STÁTNÍ DOTACE
MHMP
MPSV ČR
MČ Praha 1 
MČ Praha 10

NADACE A NADAČNÍ FONDY
Nadace Agrofert
Nadace Naše dítě
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota 
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond AVAST
Nadační fond Albert
Nadace J&T
NROS a VELUX Foundations – Včasná pomoc dětem
Nadační fond Advokáti dětem
Nadační fond Sberbank CZ

FIREMNÍ DÁRCI A INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 
Billa, s. r. o.
Boomerang Communication, s. r. o.
Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Ela Hortíková 
ExxonMobil Business Support Center Czechia, s. r. o.
GEP Czech Republic, s. r. o.
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Heda Mahé Polívková
Ing. Martin Mareček
Jaroslav Koutňák
Jaroslava Baumruková
LeasePlan Česká republika, s. r. o.
Mgr. Emil Holub
MIS, s. r. o.
NEDBALOVÁ / TUČKOVÁ / PARTNEŘI, advokátní kancelář, s. r. o.
Net4Gas, s. r. o.
Pragotour, s. r. o.
Provident Financial, s. r. o.

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2019 pomáhali pomáhat.

Randstad, s. r. o.
Sberbank CZ, a. s.
Stanislav Jemelka
Tesco Stores ČR 
Nadační fond Tesco 
NROS
Trimexo, s. r. o.

VĚCNÉ DARY
ADP Emloyer services Česká republika, a. s.
Antonín Zoubek 
Essity Czech Republic, s. r. o.
Candycane, s. r. o.
Denis Godur
Global Minded MŠ a ZŠ, s. r. o.
Lindt & Sprüngli (CEE), s. r. o.
Nadační fond Šestý smysl
Obchodní centrum Šestka
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s. r. o.
Pojišťovna Kooperativa, a. s. 
Procter & Gamble Czech Republic, s. r. o.
Puma Czech Republic, s. r. o.
Zdeněk Hrnčíř
projekt Kola Dětem
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Dům tří přání, z. ú.

Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, tel.: 235 302 698, 607 531 818 

Centrum pro rodiny Delta
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5, tel.: 602 662 063

Centrum pro děti Mezipatro
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5, tel.: 724 865 400, 602 235 074

Centrum rodinné terapie Horizont
Doubravčická 1474/21, 100 00 Praha 10, tel.: 606 664 262

Krizová pomoc dětem Šestka 
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, tel.: 607 531 818

e-mail: info@dumtriprani.cz, www.dumtriprani.cz, www.facebook.com/dum3prani, www.instagram.com/dumtriprani/ 

datová schránka: 67b7dmw  

Výroba: Boomerang Communication s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7, www.boomerang.co.com

Ilustrace: Ivana Čeljuska Tisk: Helma Roto

 

Výroční zprávu kompletně sponzoruje vydavatelství Boomerang Communication a tiskárna Helma Roto.


