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Vážení přátelé,
již potřetí mám tu čest předložit vám Výroční zprávu občanského sdružení Dům tří přání, které 
je zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu Přemysla Pittra pro děti. Již třetím rokem 
je naší snahou nabízet služby rodinám v obtížné životní situaci. Naším bezprostředním cílem 
je poskytnout dítěti takové zázemí, aby důsledky rodinné krize, které vedou k nutnosti jeho 
dočasného umístění mimo vlastní rodinu, byly co nejméně traumatizující. Současnou prací 
s rodinou se snažíme objevit příčiny této krize a možnosti jejího řešení tak, aby se dítě mohlo 
vrátit domů. Dlouhodobým cílem je pak nalezení způsobu následné podpory a provázení rodiny. 
Tím chceme přispět ke snížení počtu dětí, kterým je navrhována ústavní výchova.

Dosavadní zkušenosti ukázaly, že naše služby jsou pro rodiny v obtížné životní situaci žádoucí. 
Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých 
jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací - od těžce traumatizovaných dětí po děti 
delikventní. Komplexností služeb, snahou o propojení se službami i jiných institucí a organizací 
státní i nestátní sféry, jsme stále zařízením ojedinělým. 

Domnívám se, že je otázkou let, ne-li desetiletí, kdy podobná zařízení, budou tvořit síť služeb 
ve prospěch rodin a dětí v krizi. Jsme na začátku, ale věřím, že k realizaci této dlouhodobé 
perspektivy naše úsilí a práce přispěje.Veřejnost se velmi často dozvídá o problémech, s jakými 
se potýkají některé rodiny, až když se stane tragédie. Je reagováno teprve na situace, které 
jsou alarmující, řešitelné prakticky jen restrikcí. Naše úsilí směřuje k prevenci a k včasnému 
rozpoznání rizik, se kterými se rodiny vyžadující pomoc odborníků potýkají.Čím dříve je těmto 
rodinám poskytnuta adekvátní odborná podpora, která zohledňuje všechny aspekty krize, tím je 
větší naděje na úspěch. 

Rok 2005 jsme věnovali profesionalizaci našich služeb, získávání zkušeností prostřednictvím 
seminářů, výcviků, přednášek a stáží, včetně zahraničních. Dále jsme rozšiřovali a prohlubovali 
spolupráci s ostatními zařízeními, jež se věnují dětem a jejich rodinám v ohrožení tak, aby se 
naše služby doplňovaly ve prospěch dítěte a rodiny. Spolupráce se zařízeními státní i nestátní 
sféry je nezbytným předpokladem kvality naší práce. Proto jsem velmi ráda, že se nám podařilo 
rozšířit pracovní tým o dvě terénní pracovnice, které toto propojení služeb a následné provázení 
a podporu rodiny zajišťují i po ukončení pobytu dítěte v azylovém domě.

Děkuji všem, jejichž důvěru jsme získali a kteří nás podporovali a podporují. 

Za ocenění naší práce lze považovat trvající podporu MHMP a MPSV ČR. Děkuji.

Dík nadále patří OÚ MČ Praha 6, neboť služby můžeme nabízet v prostorách, které máme 
k dispozici za symbolické nájemné. 

Děkuji kolegům z Velké Britanie, kteří nás pozvali a finančně zajistili naši účast na konferenci
Every child matters v Center Parks v Sherwood Forest.

Zahraniční stáže členů týmu ve Švýcarsku mohly být realizovány díky finanční podpoře Nadace
Soteria. Děkuji. 

Rozšířit služby jsme mohli díky Nadaci Eurotel a sbírkovému projektu Pomozte dětem!, 
organizovanému společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Děkuji.

Děkuji autorům a realizátorům Výroční zprávy, pro které se stala podpora Domu tří přání radostí. 
Velmi si vážím jejich pomoci, která rok od roku narůstá i při jejich značné pracovní vytíženosti. 

Děkuji jménem svým, členů o.s. Dům tří přání a zaměstnanců Azylového domu Přemysla Pittra 
pro děti.

Jsem ráda, že mohu pracovat v týmu mladých vzdělaných lidí, kteří jsou mi zárukou, že námi 
vykonávaná práce bude mít své pokračovatele. Jejich svědomitý a zodpovědný přístup si 
zaslouží velký dík a ocenění. 

MUDr.Elena Turnovská
ředitelka Azylového domu Přemysla Pittra pro děti

Úvodní
slovo
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Dům tří přání o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zřizování a provoz 
azylových domů pro děti rodinného typu. Registraci na MV ČR 26.10.2001 předcházela diskuse 
zakládajících členů o tom, jaké možnosti jsou nabízeny rodinám v tíživé životní situaci dosahující 
takové míry, že musí být dítě na přechodnou dobu umístěno mimo vlastní rodinu. Skutečnost, že 
je značný nedostatek rodinných zařízení, která jsou pro děti méně traumatizující a usnadní jim 
adaptaci na vytržení z rodinného prostředí, byla výzvou k dalším úvahám. Co, jak, kde a za co 
udělat, tak lze stručně charakterizovat počáteční činnost o.s. Dům tří přání. Tomu též odpovídala 
postupně se rozrůstající členská základna. Kdo byl ochoten uvěřit jak v ideu, tak v možnost její 
realizace, přispěl svým dílem dle odbornosti a stal se i členem Sdružení. Někteří z nich, hlavně 
architekti, stavaři a ostatní nadšenci, kteří pomohli na začátku při rekonstrukci získaných prostor, 
se postupně stali přáteli a příznivci Sdružení. Díky jim Azylový dům Přemysla Pittra pro děti jako 
první zařízení rodinného typu, mohlo zahájit provoz za relativně krátkou dobu od prvních úvah, 
1.7.2003. Členskou základnu postupně tvořili spíše lidé z oborů majících profesní vztah k našim 
službám. Získávání finančních prostředků na realizaci projektu, hospodaření, plánování, jak dále
naše profesní služby rozšiřovat, to je hlavní průběžnou náplní práce členů o.s. Dům tří přání. 
K dlouhodobějším plánům patří otevření dalšího Azylového domu Olgy Fierzové pro děti. 

Dům tří přání měl být původně název nejen občanského sdružení, ale i azylového domu pro děti. 
Je to název poetický, symbolický a každý má možnost nalézt si v něm to své. Z tohoto názvu však 
není zřejmé, komu jsou určeny provozované služby.

 Azylové domy jsou většinou chápány jako ubytovací zařízení pro lidi bez přístřeší či pro 
uprchlíky, známější jsou snad azylové domy pro matky s dětmi. I my nabízíme ubytování, útočiště 
dětem z rodin v krizi, potud je to název nejvýstižnější.

Naší snahou je však umožnit dítěti návrat do stabilizovaného rodinného prostředí, což není 
možné pouze poskytnutím útočiště dítěti. Nezbytná je komplexní profesionální podpora 
s ohledem na všechny aspekty krize, ve které se ta která rodina ocitla. Rodina je tedy vnímána 
jako celek a podpora je poskytována nejen dítěti, ale i ostatním členům rodiny, kteří se stávají 
klienty ambulance. Je otázkou času, kdy bude podobných zařízení více a azylové domy pro děti 
nebudou pro laickou veřejnost neznámým pojmem.

První azylový dům pro děti je pojmenován po Přemyslu Pittrovi, který si zaslouží úctu za práci, 
kterou stihl vykonat v meziválečném a poválečném Československu před vnucenou emigrací 
a ve které pak pokračoval v Německu a ve Švýcarsku. Zájemcům, kteří se chtějí o tomto 
velikánovi naší historie dozvědět více, lze doporučit Muzeum Jana Amose Komenského či 

Občanské 
sdružení 

Dům tří přání
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P Ř E D S E D K Y N Ě

Mgr. Ivana Lenerová

M Í S T O P Ř E D S E D K Y N Ě

MUDr. Elena Turnovská

Č L E N K Y  Ú S T Ř E D Í

MUDr. Helena Kadlecová 

Mgr. Radka Majerová

Ing. Jiřina Mertová

Ing. Pavlína Novotná

Carmen Švýcarská

R E V I Z O R

Václav Nohejl

Občanské sdružení Dům tří přání bylo pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 6. 6. 2003.

Z A M Ě Ř E N Í  S O C I Á L N Ě  P R Á V N Í  O C H R A N Y  J E  Z E J M É N A  N A

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě.

Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 
Jsou pro nás závazné Standardy kvality sociálních sužeb, které vydalo MPSV ČR v r. 2002.

Organizační 
struktura 

Historie 
v datech

2 6 .  1 0 .  2 0 0 1
Registrace o.s.Dům tří přání na MV ČR

K V Ě T E N  2 0 0 2
Získání nebytových prostor v ulici Karlovarské 337/18, Praha 6-Ruzyně výběrovým řízením

L É T O  2 0 0 2
Rekonstrukce objektu-investor OÚ Praha 6-zateplení, izolace vlhkosti, nové podlahy.  
Dokončení v říjnu 2002
 
P O D Z I M  2 0 0 2
Podání žádosti o podporu neziskového sektoru na MPSV ČR a MHMP

2 . 1 2 .  2 0 0 2
Podepsání nájemní smlouvy na nebytové prostory-smlouva na dobu určitou deseti let  
za symbolické nájemné 1 Kč za rok

Ú N O R - B Ř E Z E N  2 0 0 3
Rekonstrukce suterénních prostor-první etapa, investor o. s. Dům tří přání Přidělení dotace  
MPSV 1 300 000 Kč a grantu MHMP 800 000 Kč

9 . 5 . 2 0 0 3
Kolaudace stavebních úprav-1.etapa

6 . 6 . 2 0 0 3
Pověření výkonem sociálně právní ochrany dětí rozhodnutím MHMP

1 . 7 . 2 0 0 3
Zahájení provozu Azylového domu Přemysla Pittra pro děti-ambulance

Č E R V E N E C - S R P E N  2 0 0 3
Rekonstrukce přízemí-II.etapa

2 9 . 8 . 2 0 0 3
Kolaudace stavebních úprav-II. etapa

1 . 9 . 2 0 0 3
Otevření lůžkové části,zahájení nepřetržitého provozu AD

R O K  2 0 0 4 
Plný provoz Azylového domu Přemysla Pittra pro děti

R O K  2 0 0 5 
Plný provoz Azylového domu Přemysla Pittra pro děti

Z Á Ř Í  2 0 0 5 
Rozšíření týmu o 2 terénní pracovnice s umožněním terénní práce, propojení služeb,  
podpory a provázení rodiny po ukončení pobytu dítěte v AD

76
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Jak již bylo řečeno, azylový dům je zařízení rodinného typu, kde působí terapie prostředím 
jako první faktor usnadňující adaptaci dítěte a přijetí nutnosti dočasného pobytu mimo vlastní 
rodinu.Tu vidíme nejen v estetickém, příjemném interiéru, ale i v základním humanistickém 
postoji jak k dítěti, tak k celé rodině, které se snažíme přijmout, pochopit, nehodnotit a nesoudit 
a tím navodit atmosféru bezpečí. Neutrální, bezpečné prostředí,  individuální přístup k dítěti 
i rodině, zohledňující věk, závažnost problémů v rodině a jejich důsledky na psychický a fyzický 
stav dítěte, vytvoří podmínky pro postupně vznikající důvěru, která je předpokladem aktivní 
spoluúčasti všech členů rodiny na řešení krize.

Druhým faktorem působícím terapeuticky je týmová práce personálu azylového domu. 
Děti nám mohou důvěřovat jedině tehdy, vnímají-li nás jako celek, kdy práce jednotlivých členů 
týmu na sebe navazuje a děti cítí  vzájemnou důvěru i mezi jednotlivými pracovníky.

Přijímáme děti od tří do osmnácti let na základě souhlasu rodičů nebo jiného zákonného 
zástupce, či na základě předběžného opatření soudu. Působnost je celopražská, přijímáme i děti 
z jiných krajů. Provoz je celoroční, 24 hodin denně. Poskytované služby jsou zdarma, rodiče 
přispívají pouze finančními částkami, které jsou určeny dětem, např.přídavky na děti.

Azylový dům je rozdělený na ambulantní a lůžkovou část. 

Ambulance je určena jednak klientům (za klienta je považováno dítě i  rodina jako celek) před 
přijetím dítěte na pobyt, klientům v průběhu i po ukončení pobytu i těm, pro něž není pobytová 
služba potřebná. Ambulantně probíhají zejména psychoterapeutická a rodinně terapeutická 
setkání, výchovné a sociální poradenství a konzultace a dle individuální potřeby další služby 
zprostředkováváme. Pomoc a podporu poskytujeme i rodičům, širší rodině či osobám,, které jsou 
do výchovy a péče zaangažovány. 

Terénní služba, která je nově součástí ambulance, vychází ze zjištěných potřeb rodiny během 
pobytu dítěte v azylovém domě. Zajišťuje pak následnou podporu a provázení rodiny po 
ukončení pobytu dítěte u nás. Vzhledem k tomu, že se velmi často jedná o dlouhodobé problémy, 
často předávané z generace na generaci, nemůžeme očekávat, že je rodiny zvládnou po 
jednorázovém krátkodobém pobytu dítěte u nás, proto považujeme tuto následnou službu za 
nezbytnou.  

Pobytová část sestává ze sedmi azylových a tří krizových lůžek. Délka pobytu se pohybuje od 
jednoho dne (krizová lůžka pro děti ztracené, na útěku, kdy situaci řeší sociální pracovníci 
OSPOD) do 3 měsíců ( azylová lůžka). 

Bezprostředním cílem pobytu je zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, získání korektivní 
zkušenosti, objevení a rozvoj přirozeného potenciálu dítěte, podpora rodičů či jiných pečujících 
osob (pěstounů, příbuzných) v rozvoji jejich rodičovských dovedností, pomoc při řešení krizové 
situace a tím umožnění návratu dítěte do ošetřeného, stabilizovaného rodinného prostředí. 

Dlouhodobým cílem je, na základě zjištěných skutečností během pobytu dítěte u nás, nalézt 
způsob následné podpory tak, aby rodina mohla co nejlépe plnit svoji funkci. Pokud není 
možný návrat do rodiny, hledáme s kompetentními institucemi státní i nestátní sféry co nejlepší 
alternativní řešení. Poskytujeme komplexní péči psychologickou, psychoterapeutickou, 
socioterapeutickou, výchovnou a další. Tato profesionální pomoc navazuje na všestrannou péči 
o základní potřeby dítěte, odpovídající jeho věku.

Naše služby jsou určeny rodinám v přechodné krizi, rodinám s potřebou respitní 
(odlehčovací) péče, poskytujeme útočiště dětem v případě hospitalizace rodiče apod.
Další skupinou jsou děti spadající do tzv.syndromu CAN -děti týrané, zneužívané, zanedbávané, 
děti vystavené domácímu násilí, těžkým konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým
sporům rodičů apod. Přijímáme děti s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními 
útěky, s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci. 

Azylový dům 
Přemysla Pittra 

pro děti

Kdo byl ochoten uvěřit jak 
v ideu, tak v možnost její 
realizace, přispěl svým dílem 
dle odbornosti a stal se i členem 
Sdružení.



A M B U L A N C E

MUDr. Elena Turnovská ředitelka, psychoterapeutka – FDL UK, Pražská psychoterapeutická 
fakulta | Funkční specializace v oboru neurologie a v oboru psychoterapie | Výcvik 
v Rogersovské psychoterapii | Individuální supervize: PhDr. Gabriela Langošová | Hlubinně 
psychologické aspekty mentální hygieny-PhDr. Ludvík Běťák

Mgr. Eva Saicová, speciální pedagožka, etopedka – PedF UK Speciální pedagogika-etopedie, 
surdopedie | Započatý výcvik: Dynamicky a hlubinně orientovaný výcvik v komunitně-
skupinové psychoterapii (model SUR)

Carmen Švýcarská, sociální pracovnice – VOŠ sociálně-právní | Započatý výcvik: 
fenomenologicky hermeneutický (daseinsanalytický) výcvik v komunitně-skupinové 
psychoterapii. 

Mgr. Mirka Běhounková, terénní pracovnice – HTF UK Obor psychosociální studia 
a religionistika | Postgraduální studium na HTF

Jana Palacká, terénní pracovnice – Dokončuje magisterské studium na FF UK – obor 
pedagogika | Započatý výcvik: Integrovaná psychoterapie

Pracovníci ambulance zajišťují psychoterapeutické a rodinně terapeutické poradenství  
a konzultace, sociálně a výchovně terapeutické poradenství, práci s rodinou, propojení se 
službami poskytovanými v pobytové části AD. Práce etopeda mimo jiné zahrnuje i zajištění 
partnerství s diagnostickými ústavy. Spolupráce směřuje k tomu, aby děti, které u nás pobývají 
delší dobu, nemusely při návrhu na ústavní výchovu absolvovat diagnostiku v DÚ a diagnostika 
mohla probíhat v našem zařízení.(Kdy je indikována diagnostika v našem zařízení a kdy 
je nezbytná v DÚ konzultujeme s pracovníky diagnostického  ústavu). Součástí ambulantní 
služby Azylového domu Přemysla Pittra je nově terénní služba, kterou vykonávají dvě terénní 
pracovnice. Hlavním posláním této služby je následná podpora rodiny dle potřeb zjištěných 
během pobytu dítěte v Azylovém domě. Terénní pracovnice zajišťují návaznost  služeb 
a provázejí rodinu po ukončení pobytu dítěte. Poskytují sociálně-právní a výchovné poradenství, 
spolupracují s rodiči na posílení rodičovských kompetencí, doprovázejí děti na terapie 
a volnočasové aktivity, a to vše v úzké spolupráci se sociálními pracovníky úřadů městských 
částí. Součástí práce terénních pracovnic je i navazování kontaktů se státními i neziskovými 
organizacemi a společné koncipování vzájemné spolupráce. Terénní službu chápeme jako 
zkvalitnění služeb Azylového domu. Je reakcí na potřebu propojení zainteresovaných institucí 
a snahou o prevenci recidivy problémů v míře, kterou nemůže rodina zvládnout vlastními silami. 
Terénní služby jsme mohli realizovat díky sponzorským darům od září 2005.

P O B Y T O V Á  Č Á S T

V pobytové části pracuje pět až šest vychovatelů s ukončeným VŠ či VOŠ vzděláním, kteří 
zajišťují nepřetržitý provoz (tito se střídají ve dvanáctihodinových službách včetně nocí 
a víkendů). Výchovní pracovníci zajišťují přímou péči o děti, organizují a aktivně se zúčastní 
výchovných programů, přípravy na vyučování, volno časových aktivit. 

Mgr. MgA. Martina Borzová – DAMU Dramatická výchova, DAMU Autorská tvorba 
a pedagogika, Etické fórum-Lektor etické výchovy, Supervize PhDr.Gabriela Langšová

Petr Dolenský – Dokončuje magisterské studium evangelické teologie na ETF UK, Výcviky: 
Dramaterapeutický výcvik, Kurs dramatické výchovy pro současnou školu, Frekventant Gestalt 
terapie (IGT Praha)

Gabriela Ďurašková – Dokončuje magisterské studium evangelické teologie na ETF UK, 
Započatý výcvik: Dynamicky a hlubinně orientovaný výcvik v komunitně-skupinové 
psychoterapii (model SUR)

Mgr. Štěpán Lisý – HTF UK Psychosociální studia a Judaistka, Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 
Postgraduální studium na HTF, Frekventant manažerského kurzu-Budování kapacity NNO

Tomáš Lokajíček – Studium MU v Brně-Ekonomika nestátních neziskových organizací, 
Frekventant manažerského kurzu-Budování kapacity NNO, Vedoucí skautského oddílu, 
Radomír Palacký, Dis., VOŠ - Evange-likální teologický seminář v Praze, Příprava pro pastorační 
a kazatelskou práci., Klubová skautská činnost, Výcvik pro vedení Royal Rangers

Personální 
zabezpečení, 

realizační tým 
projektu
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S T Á L Ý  T Ý M  D O P L Ň U J Í  E X T E R N Í  S P O L U P R A C O V N Í C I :

MUDr. Taťána Hněvkovská, psychiatra
 – zajištění psychodiagnostiky a terapie

PhDr. Alena Paloušová, psycholožk
 – zajištění  pedagogicko-psychologické diagnostiky

Ing. Pavlína Novotná, ekonomické, personální a účetní služby 

S P O L U P R A C U J Í C Í  O R G A N I Z A C E

MÚ hl. m. Prahy – OPD, OSPOD (sociální pracovníci a kurátoři)
SVP Klíčov – ambulantní oddělení Trigon
Anima – sdružení pro péči o rodiny závislých
Don Bosco – internátní církevní škola pro děti s poruchami učení
Pět P – dobrovolnické centrum
Středisko psychoterapeutických služeb, Břehová 3, Praha 1

S T Á Ž E  A  P R A X E  U  N Á S

V průběhu roku vykonávají v našem zařízení odborné praxe studenti VOŠ a VŠ psychosociálního, 
sociálně právního a pedagogického zaměření. Jak v praxi vypadá naše práce od oslovení po 
pobyt dítěte a ambulantní práci s rodinou? Nejčastěji jsme osloveni sociálními pracovníky či 
kurátory pro mládež OPD a OSPOD jednotlivých městských částí, Dětského krizového centra, 
jindy se na nás obrací pracovníci Linky bezpečí či policie. Stále častěji se na nás obracejí přímo 
sami rodiče.  Rodinu, která se stává naším klientem jako systémový celek, zveme i se sociálním 
pracovníkem na ambulanci azylového domu. Vzájemně se seznamujeme s problémy, vedoucími 
k vyhledání našich služeb a s možnostmi azylového domu, jak rodinu podpořit. V případě, že 
je indikováno přijetí dítěte na pobyt, požadujeme aktivní spoluúčast rodinných příslušníků. Ti 
pak pravidelně dochází na ambulantní konzultace. Dále vyžadujeme spolupráci i se sociálními 
pracovníky, s nimiž se  pravidelně informujeme o vývoji rodinné situace.Společně s rodiči 
hledáme, co je nutné pro zvládnutí krize a možnost návratu dítěte do ošetřené rodiny. Pro 
dítě přijaté na pobyt v azylovém domě vytváříme individuální terapeutický plán zohledňující 
věk, závažnost problémů v rodině a jejich vliv na psychický a fyzický stav dítěte. Vzhledem 
k širokému věkovému rozpětí dětí a různorodosti skupin, které se za pobytu střídají, je práce 
s dětmi přizpůsobena těmto okolnostem. Díky vzdělání a kreativitě výchovných pracovníků 
máme na výběr řadu podporujících pracovních, výtvarných, herních, hudebních a dalších aktivit. 
To přispívá k již zmíněné terapii prostředím.  Co se školní docházky týče, menší děti dochází do 
blízké smluvní školy, větší děti a mladiství dojíždí do svých kmenových škol a učilišť. Koncepcí 
služeb chceme vytvořit rodinám v obtížné životní situaci podmínky a podporu tak, aby členové 
rodiny sami byli schopni nahlédnout příčiny krize, čím se ten který člen rodiny na krizi podílel 
a jak navodit změnu chování, jednání, velmi často postoje, aby se včas předešlo kritickému 
vyhrocení problémů a recidivě.
     
                                    
V Y U Ž I T Í  N A Š I C H  S L U Ž E B  V  R O C E  2 0 0 5 

Do služby bylo zapojeno celkem 134 klientů, v celkovém počtu nejsou započítány telefonické 
intervence a konzultace. Počet dětí, kterým bylo poskytnuto útočiště: 44 dětí za rok – ve srovnání 
s loňským rokem je nižší počet způsoben tím, že bylo více využito azylových lůžek než krizových, 
pobyty byly tudíž delší a byli jsme častěji nuceni odmítat přijetí dětí pro plnou kapacitu.
Počet ambulantních konzultací: 90 za rok. Počet intervencí: 650 za rok.

rok 2005   věková skupina    

délka pobytu 3–6 let 6–10 let 10–15 let 15–18 let

1–3 dny 0 1  2 4

do 2 týdnů 1 0          4 6

do 3 měsíců 0 2        12 7

nad 3 měsíce 0 1 4 0

P Ř Í K L A D Y  Z  P R A X E

Rodina se čtyřmi dětmi v dlouhodobé péči OSPOD 
pro zanedbávání péče, u starších dětí uvažováno 
již v minulosti o ústavní výchově, nakonec řešeno 
soudním dohledem a intensivní podporou rodiny 
sociální pracovnicí OSPOD.  Třináctiletý chlapec, druhý 
nejmladší ze sourozenců, byl umístěn v azylovém 
domě pro děti  kvůli problémům ve škole-prospěch, 
vztahy s vrstevníky, dále zanedbávaní, problematický 
vztah s nevlastním otcem.  Chlapec byl v AD po dobu 
3 měsíců, docházel do smluvní školy TGM v Ruzyni, po 
celou dobu pobytu docházela matka i nevlastní otec 
na ambulantní konzultace. Současně jsme společně 
s rodiči, sociální pracovnicí OSPOD a třídní učitelkou 
kmenové školy plánovali způsob dlouhodobé podpory 
rodiny po ukončení pobytu. Chlapec se zlepšil 
psychicky i fyzicky, též se upravily vztahy v rodině, 
domluvili jsme volnočasové aktivity v místě bydliště 
a pokračování terapeutických aktivit po ukončení 
pobytu. Po návratu chlapce domů zlepšení rodinné 
situace i celkového stavu chlapce trvalo do doby, po 
kterou byla rodina podporována sociální pracovnicí 
OSPOD a třídní učitelkou,  matka se synem též 
docházela  na doporučené kontroly a terapie. Podpora 
však selhala v důsledku souhry nepříznivých okolností 
- onemocněla sociální pracovnice, která výborně znala 
celý případ a odešla chlapcova třídní učitelka, jež mu 
byla velkou oporou. Na své problémy zůstala tedy 
rodina sama. Za rok se chlapec objevil opět v našem 
zařízení. Tentokrát se nejednalo o dobrovolný pobyt, 
ale o pobyt na základě předběžného opatření soudu. 
Chlapec bydlel v bytě se svým nevlastním otcem, 
matkou, mladší sestrou a dvěma staršími sestrami. 
Jedna ze sester je vdaná a má miminko,  všichni se dělí 
o jeden pokoj. Napjatá situace mezi obyvateli bytu 3+1 
se jednoho dne vyhrotila, chlapec byl fyzicky potrestán. 
Poté, co si třídní učitelka všimla podlitin, kontaktovala 
sociální pracovnici, bylo zajištěno chirurgické vyšetření 
a chlapec byl umístěn do našeho zařízení. Zanedbání 
a citová deprivace má za vinu problémy ve škole, 
konflikty s vrstevníky, útěky do světa fantazie... Během
pobytu chlapce byla zajištěna podpůrná terapie v DKC. 
Jednou týdně trávil odpoledne s dobrovolníkem z Pěti 
P.  Přes týden navštěvoval internátní školu Don Bosco 
a víkendy trávil v azylové domě. Maminka chlapce 
navštěvovala sporadicky. Přes veškeré snahy zajistit 
chlapci a rodině podporu, byla navržena ústavní 
výchova. S ohledem na míru psychické deprivace 
(i na doporučení psychiatra), není v tuto chvíli jiná 
alternativa pro zajištění stabilního prostředí. Rodina 
zůstává nadále v naší péči, aby nedošlo k úplnému 
přerušení kontaktu mezi rodinou a chlapcem. 

Sourozenci - chlapci 9 a 13 let, byli opakovaně 
v azylovém domě během protialkoholní terapie 
maminky. Spoluprací se sociální pracovnicí OSPOD, 
ambulantními zařízeními- Trigon, Anima, je rodina 
podporována dlouhodobě. Pobyt chlapců v AD 
je domlouván v době plánovaných  preventivních 
opakovacích pobytů maminky v protialkoholní 
léčebně. Trvajícím kontaktem s rodinou i všemi, kteří 
se na podpoře rodiny podílejí a poskytnutím útočiště 
v případě nutnosti pobytu chlapců mimo domov, 
chceme matce vytvořit podmínky minimalizující riziko 
recidivy alkoholismu.



Z potřeb klientů AD vyplynula spolupráce s ostatními organizacemi. Aby péče o rodinu byla co 
nejkomplexnější a účinná, spolupracujeme s dalšími organizacemi státní i nestátní sféry.

J E D N Á  S E  Z E J M É N A  O    J I N Ý  T I T U L E K 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí při úřadech městských částí (sociální kurátoři a sociální 
pracovníci oddělení péče o dítě) – ti nejčastěji doporučují rodinám naše služby, příp. k nám děti 
umisťují na základě předběžného opatření soudu.

Střediska výchovné péče doplňují naše služby, např. o typy terapií, které nejsou v našich 
možnostech. Osvědčila se nám spolupráce se střediskem výchovné péče Klíčov a s jeho 
pracovišti pobytovými – Pontis a ambulantními – Trigon a Klíč.

Diagnostické ústavy – pro děti a mládež – v případě, že je nutné nařídit ústavní výchovu. Daří 
se rozšiřování spolupráce tak, že děti diagnostikované v našem zařízení nemusí před umístěním 
do dětského domova do diagnostického ústavu. 

Dětské domovy –  v případě nutnosti umístit dítě do ústavní výchovy. Nadále je pro nás 
významná spolupráce s Dětským domovem v Korkyni. Využíváme možností společných aktivit.

Školy – drtivá většina dětí plní povinnou školní docházku, se školami se snažíme o všestranné 
řešení problému dítěte – od individuálních studijních plánů až po řešení výchovných 
a vzdělávacích obtíží. 
Významná je pro nás úzká spolupráce se ZŠ T. G. Masaryka v Praze 6 – Ruzyni, kam některé 
z u nás ubytovaných dětí docházejí.

Dětské krizové centrum – navázali jsme úzkou spolupráci na poli problematiky týraných 
a zneužívaných dětí tak, aby pomoc dětem se syndromem CAN byla skutečně efektivní. Týrání 
a zneužívání představuje specifickou a obzvlášť náročnou tématiku.

Dům otevřených možností – v případě, že není možný návrat dospívajícího dítěte do rodiny 
(17, 18 let), DOM připraví děti na vstup do dospělého života.

NATAMA – s touto organizací, zajišťující profesionální pěstounskou péči, předpokládáme 
prohlubování spolupráce s možností alternativního řešení pro děti, které se nemohou vrátit do 
vlastní rodiny. 

STŘEP – snažíme se o propojení služeb o.s. STŘEP v návaznosti na námi poskytované služby, 
využíváme jejich vzdělávacích aktivit.
� 
Středisko náhradní rodinné péče – poskytujeme respitní péči klientům SNRP.

K dalším institucím patří Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, RIAPS, PPP 
(pedagogicko-psychologické poradny), Linka bezpečí, PREV-centrum, Anima, Pět P, Krok, apod. 

Spolupráce  
se státním 

a nestátním 
sektorem
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Vzdělávání 
a zkušenosti ze 

zahraničí

V roce 2005 se vychovatelé a pracovníci ambulantní části Azylového domu Přemysla Pittra 
zúčastnili těchto stáží, výcviků, seminářů a konferencí:

V Ý C V I K Y

Již druhým rokem se účastníme cyklu dílen s názvem „Problémy a konflikty“. Cílem je podpořit
profesní růst, prevence syndromu vyhoření a naučení se efektivně jednat v konfliktních
a problémových situacích. Jako základní způsoby práce jsou využity Bálintovská skupina 
a dramatické techniky práce se situacemi. Dílny probíhají ve Středisku psychoterapeutických 
služeb pod vedením MUDr. Romany Hronové a Mgr.  Michala Vybírala. Čtyři zaměstnanci AD 
absolvovali Psychosociální výcvik – „Práce s rodinou v obtížné životní situaci“ pořádaný o.s. 
Střep. Individuální sebezkušenostní výcviky pracovníků týmu AD

P Ř E D N Á Š K Y ,  K O N F E R E N C E 

Přednáška v AD psycholožky PhDr. Ivanky Šimek- Hybler, dětské psycholožky Pouponnniere-
centra pro dětství a rodinu v Limoges ve Francii. Děti do ústavu nepatří – Příklad dobré praxe-
kazuistika a Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno-představení projektu. Pořádané 
o.s. Střep. Konference pořádaná Dětskou sekcí české společnosti pro psychoanalytickou 
psychoterapii - Normalita a patologie dospívání.

P R E Z E N T A C E  Z A Ř Í Z E N Í

V říjnu 2005 jsme představili naše zařízení na Celostátním semináři-Práce s ohroženou rodinou 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pořádaným Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
Ústeckého kraje ve spolupráci s Odborem rodinné politiky a sociální prevence MPSV. Prezentace 
AD na Ladronce v rámci oslav zdravého životního stylu městské části Praha 6-Zdravá šestka.

Z A H R A N I Č N Í  S T Á Ž E

V průběhu mezinárodní konference IFCO 2004, která se konala v Praze, si účastníci konference 
měli možnost prohlédnout naše zařízení. Se zástupci organizace FCA, která ve Velké Británii 
zprostředkovává profesionální pěstounskou péči, jsme zůstali v kontaktu. V září 2005  pak 
dva zaměstnanci AD přijali velkorysé pozvání FCA a  byli jsme seznámeni s tím, jak vypadá 
profesionální pěstounská péče v jedné z poboček FCA ve střední Anglii v Coventry. Nahlédli 
jsme do pěstounských rodin, seznámili se s profesionální  pěstounskou péčí a zúčastnili se 
konference pořádané FCA Every child matters v Center Parks v Sherwood Forest. Inspirace 
v Anglii nás po příjezdu dovedla do Natamy, o.s., která anglický model pěstounské péče přivezla 
do Čech. Další zahraniční zkušeností byla stáž v La Chaux -de -Fonds ve Švýcarsku. Stáže se 
zúčastnili ve třech etapách celkem tři dvojice zaměstnanců. Probíhala v zařizení Sombaille 
Jeunesse. Sombaille  je zařízení podobné našemu azylovému domu, je určeno pro děti a mládež 
od 4 do 20 let s problémy v rodině a  osobním životě. Cílem stáže byla možnost načerpat nové 
zkušenosti a informace z tohoto zařízení, předložit dosavadní poznatky o naší práci, podělit se 
o zkušenosti a navázat partnerskou spolupráci.

S U P E R V I Z E

Případové supervize: Mgr. Zora Dušková 

Týmové supervize: MUDr.Romana Hronová  a Mgr.Michal Vybíral 

Individuální supervize: PhDr.Gabriela Langošová



V roce 2006 chceme pokračovat  v co největší kvalitě námi poskytovaných služeb a tyto 
postupně, dle vyvstávajících potřeb, rozšiřovat. Jsme rádi, že se nám, dle plánů loňského roku, 
podařilo rozšířit služby o terénní pracovnice,  realizovat plány ohledně vzdělávání a znovu 
prokázat kvalitu našich služeb. 

Kvantita práce ale do té míry vzrostla, že se nám staly těsnými stávající prostory. Místnosti, které 
v současné době využíváme pro ambulantní služby(18 m2), bychom rádi přenechali dětem, které  
jsou u nás ubytovány (herna a návštěvní místnost). V příštím roce chceme  získat nové prostory 
pro činnost ambulance ( setkávání s klienty, sociálními pracovníky a dalšími spolupracujícími, 
pravidelné porady pracovníků týmu a supervize), které zlepší  pracovní zázemí  do doby, než se 
nám podaří realizovat  dlouhodobý plán, otevření dalšího azylového domu.

Dalším plánem je prohlubování  spolupráce s  diagnostickými ústavy a dětskými domovy, 
neboť nelze vyloučit situace, kdy v zájmu bezpečí dítěte je nutná ústavní výchova. V takovýchto 
případech je naším cílem diagnostiku provést v našem zařízení ve spolupráci s diagnostickým 
ústavem tak, aby děti mohly přecházet z našeho zařízení přímo do dětských domovů. Dítě je 
tak méně traumatizováno novou změnou prostředí a obdobím dalších nejistot. Dále chceme 
rozšiřovat spolupráci s o.s. NATAMA, které se věnuje profesionální pěstounské péči. Pro děti, 
které se nemohou vrátit do své původní ani širší rodiny, se tak nabízí více alternativních řešení.

Otevření dalšího azylového domu zůstává nadále dlouhodobým posláním Domu tří přání o.s. 

Je závislé nejen na získání prostor, finančních prostředků, vytvoření dalšího pracovního týmu,
ale též na kvalitní práci v rámci stávajícího azylového domu. Tím  prokážeme, že tento způsob 
podpory rodin v obtížných životních situacích, jež nabízíme, je hodný rozšiřování a následování.

Plán na  
rok 2006
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Otevření dalšího azylového 
domu zůstává nadále 
dlouhodobým posláním Domu 
tří přání
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Výrok 
auditora

Hospodaření  
v roce 2005

N Á K L A D Y  Kč

kancelářské potřeby 11 043,50

potraviny pro děti 135 801,00

čisticí a hygienické prostředky 25 513,00

léky 7 292,50

výtvarné potřeby, hračky 18 703,00

drobné vybavení 28 229,00

prádlo, boty, pomůcky 4 497,00

odborná literatura 26 800,00

drobný majetek 18 788,00

ostatní materiál 49 699,00

materiálové náklady celkem 326 366,00

elektrická energie 32 015,10

voda, teplo, plyn 115 940,00

energie celkem 147 955,10

opravy a udržování 5 492,00

jízdenky MHD pro děti 9 743,00

ostatní cestovní náklady 130 463,50

cestovní náklady celkem 140 206,50

náklady na reprezentaci 4 987,00

telefonní poplatky 48 918,89

internet 3 951,00

poštovné 5 973,50

právní, účetní, poradenské služby 141 100,00

odborné služby, školení, supervize 79 780,00

odvoz odpadu 3 617,00

předplatné, vstupné 6 374,00

drobný software 22 984,00

ostatní služby 11 180,50

služby celkem 323 878,89

hrubé mzdy zaměstnanců 1 788 066,00

dohody o provedení práce 44 460,00

zákonné soc. a zdrav. pojištění 625 874,00

mzdové náklady celkem 2 458 400,00

zákonné pojištění Kooperativa 6 638,00

ostatní pojištění 4 653,00

silniční daň 100,00

bankovní poplatky 5 044,50

ostatní poplatky 3 371,80

daně a poplatky celkem 19 807,30

náklady r. 2005 celkem 3 427 092,79

P Ř Í J M Y  Kč

příjem z rek. Stach a S.T., a.s. 100 000,00

bankovní úroky 2 242,88

dary od právnických osob 744 200,00

Gazetta Group s.r.o. 30 000,00

Valentinum 10 200,00

Boomerang Publishing, s.r.o. 30 500,00

Katalpa s.r.o. 6 000,00

Nadace VIA  80 000,00

Daniel Šorm, a.s. 200 000,00

Obvodní soud pro Prahu 6 2 500,00

Nadace Soteria 80 000,00

Nadace Eurotel 240 000,00

Nadace NROS 65 000,00

dary od fyzických osob 36 686,15

Ing. Josef Špeta 10 000,00

zaměstnanci azylového domu 19 400,00

Keddi Canvey Island 7 286,15

dobrovolné příspěvky na provoz 10 720,00

dotace 2 988 027,50

Ministerstvo práce a soc. věcí 1 044 700,00

Magistrát hlavního města Prahy 1 904 000,00

Úřad MČ Praha 10 20 000,00

Úřad MČ Praha 10 - z r. 2004 19 327,50

ostatní příjmy 6 187,00

příjmy r. 2005 celkem 3 888 063,53

část prostředků od nadací je určena k čerpání
v roce 2006
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Ověřil jsem rozsah, výkaz a ztráty o peněžních tocích občanského sdruženi Dům tří přání k 31. 
prosince 2005. Za sestavení této účetní závěrky e zodpovdné vedení společnosti . Mojí úlohou je 
vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Provedl jsem audit účetní závěrky  v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 
auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují naplánování a provedení auditu tak, aby 
auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významná zkreslení. Audit 
zahrnuje výběrovým způsobem povedené ověření důkazních informací prokazující částky a 
skutečnosti uvedené v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použití účetních zásad a 
významných odhadů provedených vedením  a dále posouzení přiměřenosti celkové prezentace 
účetní závěrky. Domnívám se, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření 
mého výroku.  

Podle mého názoru účetní závěrky ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz 
na aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situace Dům tří přání k 31. prosinci 2005 a výsledek  
hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České 
republiky.

8. 3. 2006                                                      

Ing. Josef Špeta
Auditor     
Želivecká 5,Praha10



Děkujeme všem, kteří podpořili činnost o. s. Dům tří přání finančně, věcně či jinými
sponzorskými službami

Magistrát hl.m. Prahy

MPSV ČR

OÚ MČ Praha 6

OÚ MČ Praha 10

Obvodní soud Praha 6

Nadace Eurotel 

Nadace NROS  + Česká televize  - sbírkový projekt Pomozte dětem!

Nadace Soteria

Nadace VIA – fond Philipa Morrise

AMI Corporate s.r.o.

Benewitzovo kvarteto

Boomerang publshing

Daniel Šorm a.s.

Gazetta group s.r.o.

Helma Roto

Ing. Josef Špeta

Ing. Jaroslav Šuda

Katalpa s.r.o.

Keddie Canvey Island

STACH & S:T., a.s. – JUDr. František Stach

Valentinum

Zaměstnanci obchodního odd. s.p. Česká pošta

Naši  
přátelé
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