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Prvním přáním je, aby rodinám 

byla poskytnuta pomoc s ohledem 

na zájmy dítěte.

Druhým přáním je vytvořit dětem 

prostředí, ve kterém se budou cítit 

dobře a bezpečně.

Třetím přáním je, aby se děti 

po návratu domů cítily ve své 

původní rodině lépe než u nás. 
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Vážení přátelé, kolegové
a příznivci našeho sdružení,

ve výroční zprávě, kterou právě držíte v ru-
kou, vám chceme představit vše podstatné, co se 
ve sdružení Dům tří přání v roce 2010 odehrálo  
– a věřte mi, že toho není málo!

Uplynulý rok jsme věnovali jednak upevňování 
a ověřování nové organizační struktury, která byla 
zavedena na podzim roku 2009 a jako každou 
velkou změnu ji provázely i určité „porodní bo-
lesti“, jednak rozvoji a koncepčnímu i legislativ-
nímu upřesnění našich služeb. I když to byl rok 
pro naši organizaci velmi náročný z hlediska za-
jištění potřebných finančních zdrojů (s ohledem 
na úsporná opatření MPSV i MHMP jsme jako 
mnohé jiné nestátní neziskové organizace hos-
podařili s velmi omezeným a do poslední chví-
le nejistým rozpočtem), přesto jsme situaci ustá-
li nejen beze ztrát, ale s významnými inovacemi 
a posunem v poskytovaných službách. 

Bylo mi ctí působit celý rok 2010 na pozici ve-
doucí Ambulantně terénního centra a propraco-
vávat spolu s celým týmem metodiku práce, dů-
kladnější propojení ambulantních a terénních 
služeb ve smyslu sanace rodiny, navazovat ještě 
užší spolupráci s klíčovými pracovníky OSPOD. 
Díky dlouhodobé strategii spolupráce – nikoliv 
rivality, za kterou vděčíme především zakladatel-
ce našeho sdružení MUDr. Eleně Turnovské, se 
nám dařilo realizovat mnoho případových konfe-
rencí, které převážně zaštiťovaly pracovnice orgá-
nu sociálně právní ochrany dětí. Na tomto místě 
bych ráda poděkovala i pracovnicím občanských 
sdružení Střep a Rozum a cit, které tyto případo-
vé konference často vedly a mnohému jsme se 
od nich tak mohli naučit. Díky odborné zkušenos-
ti kolegyň z Ambulantně terénního centra vznik-
la dobrou praxí ověřená metodika pro realizaci 
tzv. asistovaných styků rodiče a dítěte, se kterou 
seznamujeme jak pracovníky OSPOD, tak soud-
ce rozhodující ve věcech výchovy a výživy ne-
zletilých dětí.

V létě se nám podařilo významně rozšířit kan-
celářské prostory u Domu P. Pittra pro děti, což 
umožnilo navýšení ambulantního pracovního 
týmu o jeden pracovní úvazek, a tím i výrazně 
intenzivnější práci s rodinou. Od září 2010 jsme 
přeregistrovali poskytované služby – místo služ-

by azylový dům poskytujeme nyní službu sociální 
rehabilitace – z toho vyplývá i změna názvu naše-
ho Domu P. Pittra pro děti. Vedoucí Domu P. Pitt-
ra pro děti Mgr. Ireně Kulhánkové patří velký dík 
za pracovní nasazení a přinášení nových podnětů 
pro stálé zkvalitňování našich služeb. Práce v kri-
zovém zařízení, jakým náš Dům nepochybně je, 
klade velký nárok na psychickou odolnost pra-
covníků. Jsem ráda, že jak tým vychovatelů, tak 
tým pracovníků ambulance tuto práci odvádí vel-
mi profesionálně i s osobním zaujetím.

Na jaře a na podzim jsme realizovali první 
(a doufejme, že nikoliv poslední) výjezdní dvou-
denní koncepčně-strategická setkání všech pra-
covníků organizace. Vzhledem k významné-
mu nárůstu pracovníků organizace bylo potřeba 
nově definovat a vyjasnit vizi a poslání organiza-
ce a slaďovat služby poskytované Ambulantně te-
rénním centrem a Domem P. Pittra pro děti – najít 
vhodnou míru jednotnosti a pestrosti, která nut-
ně vyplývá z rozdílné formy poskytované služby. 

Jako bývalá zaměstnankyně a novopečená 
předsedkyně sdružení Dům tří přání jsem sku-
tečně hrdá na tuto organizaci, která se věnuje ce-
lostní práci s rodinami s ohroženými dětmi jak 
na poli přímé práce s klienty, tak na poli vytváře-
ní dlouhodobých obecnějších koncepcí (zejmé-
na prostřednictvím MUDr. Eleny Turnovské, kte-
rá v organizaci stále působí na částečný úvazek 
v roli metodičky). S radostí i pokorou přijímáme 
pozvání na odborná setkání a semináře, na kte-
rých můžeme sdílet případy a postupy naší dob-
ré praxe i pokládat otázky k dalšímu zamyšlení.

Velkou zásluhu na úspěšném překonání ob-
tížného roku 2010 má především výkonná ředi-
telka sdružení ing. Jindřiška Karlíková. Díky své 
uvážlivosti, klidu a nadhledu dokázala všem pra-
covníkům dodat jistotu a umožnit takové pracovní 
prostředí, kde i v těžkých dobách přicházejí ná-
pady a chuť inovovat práci s klienty a dát jí maxi-
mum. Díky její aktivitě a spolupráci v rámci ad-
ministrativního týmu se podařilo zajistit dostatek 
finančních zdrojů pro následující rok – tak s chutí 
do další práce a rozvoje organizace! Kéž by příš-
tí rok bylo opět tolik o čem psát!

Mgr. Martina Tesařová
předsedkyně sdružení

Úvodní

slovo
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Občanské sdružení 

Dům tří přání 

Posláním organizace je 
všestranná pomoc dětem  
a jejich rodinám v nouzi  
s cílem umožnit dětem  
bezpečný vývoj v jejich  
původní rodině.

Adresa sídla

Karlovarská 18, 160 00 Praha 6  
IČO 26 54 44 31, DIČ CZ 26 54 44 31
bankovní spojení: Česká spořitelna 
č. účtu: 170 285 379/0800 

Orgány sdružení

předsedkyně 
Mgr. Irena Kulhánková

místopředsedkyně 
Mgr. Martina Tesařová

členové Ústředí
Ing. Pavlína Novotná
Michaela Štěpánová
Tomáš Lokajíček
Mgr. Martina Palková

revizor
PhDr. Helena Vostradovská

Sdružení má v současné době 14 členů. 

Historie v datech

26. 10. 2001
registrace o. s. Dům tří přání na MV ČR

2002–2003
příprava prostor pro provoz  
Azylového domu pro děti

6. 6. 2003
pověření k výkonu sociálně-právní  
ochrany dětí rozhodnutím MHMP

1. 7. 2003
zahájení ambulantního provozu  
Azylového domu P. Pittra pro děti 

1. 9. 2003
zahájení provozu pobytové části  
Azylového domu P. Pittra pro děti

2005
rozšíření ambulantního týmu  
o dvě terénní pracovnice

2006
—  otevřeno Ambulantně terénní  

pracoviště v Praze 7
—  rozšíření administrativního týmu  

o fundraisera a PR pracovníka

2007
—  registrace sociálních služeb na MHMP: 

sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi; azylové domy; krizová pomoc 

2008
—  přemístění Ambulantně terénního  

pracoviště na Prahu 6

2009
—  rozšíření týmu o výkonnou ředitelku  

a metodičku organizace 

2010
—  registrace nové služby sociální rehabilitace 

a zrušení služby azylový dům
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Snažíme se vést rodinu 

k aktivnímu a samostatnému 

řešení situace.
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Komu jsou naše služby určeny 

Naše pomoc je určena rodinám s dětmi od  
3 do 18 let, které se potýkají s mnoha problémy, 
procházejí přechodnou krizí nebo se ocitají 
v nepříznivé sociální situaci. 

PODPOru POSKyTujeMe
—  rodinám v přechodné krizi (existenční, 

vztahové, zdravotní problémy dočasného rázu)
—  rodinám v dlouhodobé krizi (rodiny 

dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či jinak 
dlouhodobě handicapované)

—  rodinám s potřebou respitní (odlehčovací) 
péče – např. pěstounské rodiny s výchovnými 
problémy dítěte

—  rodinám s dětmi spadajícími do syndromu 
CAN – týraným, zneužívaným, zanedbávaným 

—  rodinám s dětmi s poruchami chování, 
výchovnými problémy, reaktivními útěky

—  rodinám s dětmi s těžkým průběhem 
vývojových krizí v pubertě a adolescenci 

—  rodinám s dětmi s těžkým průběhem konfliktů 
mezi rodiči, s dlouhodobými rozvodovými 
a porozvodovými spory rodičů, dětem rodičů 
alkoholiků či jinak závislých, dětem rodičů 
s těžkým psychickým onemocněním apod.

PrINcIPy Práce 
—  vnímání rodiny jako celku a práce s celým 

rodinným systémem 
—  důraz na hájení oprávněných zájmů a práv 

dítěte 
—  vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému 

řešení situace
—  práce s respektem ke kompetencím uživatelů 

a k jejich právu na svobodu volby 
—  spolupráce všech zainteresovaných osob, 

institucí a organizací 
—  interdisciplinarita a týmová práce 
—  volba typu podpory dle potřeb uživatele 
—  individuální přístup 
—  nehodnotící postoj, postoj neutrality ke všem 

zúčastněným stranám 
—  profesionalita pracovníků organizace
—  výchozí diagnostika dítěte a rodinného 

systému 
—  důslednost
—  využití „terapie prostředím“ 

jaké služby poskytujeme 

DůM PřeMySLA PITTrA PrO DěTI
registrovaná sociální služba: azylové domy  
(do 30. 9. 2010), krizová pomoc, sociální 
rehabilitace (od 1. 10. 2010)

cíle poskytovaných služeb
—  poskytnutí krátkodobého nebo dlouhodobého 

útočiště dítěti v jeho nepříznivé situaci 
—  zajištění neutrálního prostředí
—  odborná podpora a péče o dítě 
—  sanace rodiny (ošetření rodinného prostředí, 

komunikace v rodině, snaha o zabezpečení 
stabilního prostředí pro dítě)

—  spolupráce s institucemi, které se spolupodílí 
na péči o dítě (škola, lékař, OSPOD apod.)

—  nabídka následné ambulantní a terénní formy 
pomoci

V roce 2010 Dům P. Pittra pro děti poskytl služby 
46 dětem (11 krátkodobých a 35 dlouhodobých 
pobytů).

AMbuLANTNě TeréNNí ceNTruM 
registrovaná sociální služba: sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi

cíle poskytovaných služeb 
—  sanace rodiny (ošetření rodinného prostředí, 

komunikace v rodině, snaha o zabezpečení 
stabilního prostředí pro dítě, předejití umístění 
dítěte do ústavního zařízení)

—  poskytnutí poradenství při řešení aktuálních 
problémů a potřeb dítěte 

—  spolupráce s institucemi, které se spolupodílí 
na péči o dítě (škola, lékař, OSPOD apod.)

V roce 2010 Ambulantně terénní centrum 
poskytlo služby 91 rodinám s dětmi.

VyužITí NAŠIcH SLužeb V rOce 2010
Azylové domy – 25 dětí
Krizová pomoc – 26 dětí 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
– 117 rodin s dětmi 
Sociální rehabilitace – 5 dětí

Kde služby poskytujeme 

DůM PřeMySLA PITTrA PrO DěTI
Karlovarská 337/18, Praha 6 – Ruzyně
tel.: 235 302 698, 607 199 291
azylovydum@dumtriprani.cz 

AMbuLANTNě TeréNNí ceNTruM 
Svatovítská 7, Praha 6, 160 00 
Telefon : 233 931 310
ambulance-teren@dumtriprani.cz
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Klademe důraz na individuální 

přístup a podporu 

dle potřeb uživatele.
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Pracovní

tým

Ing. jindřiška Karlíková
výkonná ředitelka organizace 

MuDr. elena Turnovská 
metodička organizace

Dům Přemysla Pittra pro děti

Mgr. Irena Kulhánková 
vedoucí Azylového domu P. Pittra
sociální pracovnice
bc. Klára Škodová, DiS. 
sociální pracovnice
Tomáš Lokajíček
vedoucí týmu 
pedagogicko-výchovný pracovník
jana Haltufová, DiS.
pedagogicko-výchovná pracovnice
Mgr. Pavla Hlaváčová
pedagogicko-výchovná pracovnice
Mgr. Veronika Koucká
pedagogicko-výchovná pracovnice
Vojtěch Škácha, DiS.
pedagogicko-výchovný pracovník
jaroslav Weigl, DiS.
pedagogicko-výchovný pracovník

Ambulantně terénní centrum

Mgr. Martina Tesařová
vedoucí Ambulantně terénního centra
sociální pracovnice 
Mgr. Martina Palková
psycholožka
Mgr. Monika Kaličiaková
sociální pracovnice
Mgr. Lenka Tomaidesová
sociální pracovnice

Administrativní tým

Mgr. jitka Křivohlavá 
projektová pracovnice
Michaela Štěpánová 
PR, administrativně-provozní pracovnice

externí spolupracovníci

Ing. Pavlína Novotná
ekonomické, personální a účetní služby
PhDr. Alena Paloušová
psycholožka
zajištění pedagogicko-psychologické diagnostiky
MuDr. Taťána Hněvkovská
psychiatrička
zajištění psychodiagnostiky a terapie
PhDr. jan Šikl, PhD.
supervize
Mgr. Zbyšek Mohaupt
supervize
PhDr. Václava Masáková
supervize
PhDr. Hana Vyhnálková
supervize
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Organizační

struktura

VÝKONNá řeDITeLKA

ÚSTřeDí SDružeNí

DůM PřeMySLA PITTrA PrO DěTI AMbuLANTNě TeréNNí ceNTruM

eKONOMIcKO-PerSONáLNí 
PrAcOVNIce

Pr A ADMINI STrATIVNě- 
-PrOVOZNí PrAcOVNIce

PrOjeKTOVá PrAcOVNIce

AMbuLANTNí ČáST

PObyTOVá ČáST

TÝM  VycHOVATeLů

MeTODIČKA Práce  
S OHrOžeNOu rODINOu

ADMINISTrATIVNí ČáST

VeDOucí

VeDOucí

TÝM SOcIáLNícH 
PrAcOVNíKů

TÝM SOcIáLNícH 
PrAcOVNíKů

PSycHOLOžKA

VeDOucí
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rozvojové 

projekty 

TÝM TeréNNícH PrAcOVNíKů V DOMě 
Tří PřáNí

Cílem projektu byl další rozvoj terénní prá-
ce s mnohoproblémovými rodinami v Domě tří 
přání s přímou podporou rodiny do té míry, aby 
mohla plnit svoji funkci a zajistit zdravý vývoj dí-
těte. Tříčlenný tým aktivně pracoval s rodinami, in-
dividuálně s dětmi a rodiči doma anebo v jiném 
jim blízkém prostředí. V rámci projektu byla vydá-
na publikace Metodika terénně-ambulantní pod-
pory ohrožených rodin, jejímž cílem je představit 
tyto služby spolupracujícím organizacím. Projekt 
byl ukončen v červnu 2010. Projekt byl podpo-
řen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci prostředků Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu prostřednic-
tvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

AMbuLANTNí SLužby PrO OHrOžeNé 
rODINy S DěTMI V DOMě Tří PřáNí

Projekt byl zacílen na vytvoření samostatných 
ambulantních služeb pro ohrožené a mnohopro-
blémové rodiny s dětmi. Tyto služby plní preven-
tivní i nápravnou funkci a přispívají k tomu, aby 
děti mohly vyrůstat v bezpečném a zdravém, při-
rozeném prostředí. V rámci projektu byly vytvo-
řeny webové stránky, které nadále slouží jako in-
formační zdroj o problematice ohrožených rodin 
s dětmi. Projekt byl ukončen v červnu 2010. Pro-
jekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci prostředků Finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mecha-
nismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti.

KOMPLexNí PODPOrA 
A SANAce OHrOžeNÝcH rODIN

Tento projekt umožnil zahájit proces profesio-
nalizace organizace a zefektivnění jejího fungo-
vání. V rámci projektu byly podpořeny tři aktivity. 
První aktivitou byla transformace zařízení. Cílem 
bylo dosáhnout lepší provázanosti poskytovaných 
služeb a zefektivnit fungování organizace. V rám-
ci projektu byla nově zřízena pozice manažera 
služeb. Jeho úkolem bylo v průběhu trvání pro-
jektu změnit organizační strukturu Domu tří přá-
ní a propojení poskytovaných služeb. Další akti-
vitou byla podpora samostatných ambulantních 
služeb a třetí aktivitou byla intervence za změny 
v oblasti péče o ohrožené rodiny s dětmi. Projekt 
byl ukončen v listopadu 2010. Projekt je podpo-
řen grantem Nadace Sirius.

DLOuHODObá PSycHOLOgIcKá 
PODPOrA OHrOžeNÝcH DěTí  
A jejIcH rODIN

Projekt je zacílen na zajištění psychologic-
ké a psychoterapeutické podpory pro ohrože-
né rodiny s dětmi, které jsou v dlouhodobé péči 
Domu tří přání. Podpora je poskytována v průbě-
hu pobytu dítěte v Domě P. Pittra pro děti a dlou-
hodobě po ukončení pobytu dítěte s cílem udržet 
pozitivní dopady intervence i po odchodu dítě-
te z tohoto pobytového zařízení. Projekt probíhá 
od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011. Projekt 
podporuje NROS a ČT – Pomozte dětem.

NáVAZNá AMbuLANTNě TeréNNí PéČe 
PrO KLIeNTy DOMu P. PITTrA PrO DěTI 

Cílem projektu je předcházení umísťování 
ohrožených dětí v ústavní výchově. Projekt je za-
cílen na poskytování návazné ambulantně-terénní 
podpory pro ohrožené děti a jejich rodiny po po-
bytu dítěte v Domě Přemysla Pittra pro děti. Je-
jím smyslem je udržet pozitivní změny v rodině 
nastartované v průběhu pobytu dítěte v Domě 
P. Pittra a posílené návazné služby formou ambu-
lantní práce s rodinou či dítětem nebo prací te-
rénní jak s rodiči, tak i s dítětem. Realizace pro-
jektu od 31. prosince 2010 do 31. prosince 2011. 
Projekt podporuje Nadace O2. 

VyTVOřeNí eLeKTrONIcKé DATAbáZe 
DOMu Tří PřáNí

Náplní tohoto projektu bylo vytvoření počí-
tačové databáze pro organizaci. Její zprovozně-
ní umožňuje rychlé vyhledávání a evidenci in-
formací o klientech. Projekt umožnil organizaci 
také profesionálnější a efektivnější komunikaci 
mezi dvěma pracovišti i jednotlivě v týmu a kva-
litní zpracovávání statistik. Díky projektu získává-
me přehledné informace o výsledcích činnosti. 
Projekt probíhal od 1. ledna 2010 do 31. prosince. 
Tento projekt podpořila Nadace Člověk člověku.
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rOZVOj A reALIZAce DALŠíHO 
VZDěLáVáNí V D3P

Cílem projektu je realizace vzdělávacího cyk-
lu pro pracovníky Domu tří přání a Dětského do-
mova Radost a vytvoření strategie dalšího vzdě-
lávání pracovníků v těchto organizacích. Cílovou 
skupinou je 25 pracovníků. Projekt posílí jejich 
specifické kompetence a umožní rozšíření kva-
lifikace v oblasti strategického plánování, řízení 
lidských a získávání finančních zdrojů i v oblasti 
legislativy a timemanagementu. V rámci projektu, 
který Dům tří přání koordinuje, vznikne sborník 
Práce s traumatizovaným dítětem, SWOT analýza 
řízení organizace a personálního řízení obou or-
ganizací a předběžný návrh strategického plánu 
a plánu personální strategie zapojených organi-
zací pro období dalších pěti let. Projekt je realizo-
ván od 1. 11. 2010 do 30. 12. 2012. Projekt podpo-
ruje ESF a MHMP.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ZAPOjeNí DObrOVOLNíKů DO Práce 
V AZyLOVéM DOMě PřeMySLA PITTrA 
PrO DěTI

Projekt navazuje na projekty z minulých roků. 
Je zaměřen na zájemce ochotné se dobrovolně 
a dlouhodobě zapojit do práce s dětmi v krizo-
vém zařízení pobytové části AD a na firemní dob-
rovolnictví. 

Dobrovolník pomáhající při práci s dětmi pů-
sobí jako asistent vychovatele v nejnáročnější 
části dne po návratu dětí ze školy. Pomáhá s pří-
pravou dětí do školy, při běžném provozu a obo-
hacuje dětem volnočasové aktivity. Do projektu se 
v roce 2010 zapojilo 10 dobrovolníků, kteří pra-
videlně, po celkovou dobu 315 hodin, docházeli 
do pobytového zařízení.

Firemní dobrovolnická spolupráce nám i ten-
to rok byla přínosem a velmi pomohla s větší re-
novací pobytové části i při budování výtvarné 
dílny pro děti. V tomto roce jsme spolupracovali 
s firmou UPS, klubem Rotaract Praha a skupinou 
studentů Erasmus. V rámci firemního dobrovol-
nictví jsme uskutečnili 9 akcí v celkovém počtu  
146 hodin.

Tento projekt byl znovu podpořen OÚ MČ 
Praha 1. 

ÚČAST V OTeVřeNé SKuPINě NNO 
PrAcujícícH S OHrOžeNÝMI DěTMI

Od roku 2008 jsme členem této pracovní sku-
piny. Cílem je vzájemná spolupráce se zařízeními 
pracujícími s ohroženými dětmi, mladými lidmi 
a jejich rodinami v Praze a blízkém okolí. Skupina 
síťuje služby a vytváří také podklady pro zlepše-
ní spolupráce NNO a OSPOD v kontaktu s Odbo-
rem sociální péče a zdravotnictví MHMP. 

PreZeNTAce ZAříZeNí:
17. 2. Centrum krizové intervence 
v Psychiatrické léčebně Bohnice
15. 3. MOTOL – oddělení Dětské psychiatrie 
16. 3. Mezinárodní festival komorní hudby 
17. 3. VÚŠ Jasmínová 
18. 3. MHMP – konference Konfliktní rozchod 
rodičů a psychické týrání dětí 
19. 3. Člověk v tísni 
18. 5. Setkání NNO – metodika Ambulantně 
terénní práce, pořádané Nadací Sirius
magazín ROTARY GOOD NEWS 5–6/2010, 
rozhovor Tři splněná přání (str. 79–80)
časopis Šestka, 12/2010, Azylový dům pro děti 
má nové zázemí
časopis GEHE 3/10
časopis Review 9/10
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Spolupracující 

organizace

co nás čeká 

v roce 2011 

—  školy (ZŠ T. G. Masaryka, 
ZŠ Na Dědině, ZŠ praktická 
Vokovice, ZŠ pro děti 
s poruchami chování Zlíchov,  
ZŠ waldorfská Jinonice, kmenové 
školy)

—  zdravotnická zařízení (praktická 
lékařka MUDr. Vilma Vaňurová, 
Dětská psychiatrická klinika 
Motol, Oddělení pro léčbu 
závislostí u Apolináře)

—  dětské domovy (DD Radost,  
DD Klánovice, DD Korkyně,  
DD Horní Počernice, DD Lety)

—  diagnostické ústavy pro děti 
a mládež (DÚ Dobřichovice, 
DÚ U Michelského lesa, DÚ 
Hodkovičky, DÚ Lublaňská) 

—  Městské centrum sociálních 
služeb a prevence – RIAPS

—  orgány sociálněprávní ochrany 
dětí (OSPOD)

—  OPD a OSP při úřadech 
městských částí (sociální 
pracovníci a sociální kurátoři)

—  pedagogicko-psychologické 
poradny

—  poradny pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy

—  psychoterapeutická 
střediska (PS Břehová, 
Dejvické psychoterapeutické 
centrum, Psychosomatická 
klinika Patočkova, Denní 
psychoterapeutické sanatorium 
Ondřejov)

—  střediska výchovné péče 

—  ACORUS
—  ALMA 
—  ANIMA 
—  Bílý kruh bezpečí 
—  Dětské krizové centrum 
—  DOM – Dům otevřených 

možností 
—  Fokus 
—  HOST 
—  Hyperaktivita 
—  Klokánek – Láskova 
—  Lata 
—  Linka bezpečí 
—  NATAMA 
—  Občanská inspirace 
—  PAPRSEK
—  5 P 
—  PREV-centrum 
—  ROSA
—  SKP DIAKONIE ČCE
—  Středisko náhradní rodinné péče 
—  SANANIM
—  STŘEP 

a další

jen krátce k roku 2010
Naše organizace má za sebou 

těžký rok. Byl to rok velkých orga-
nizačních a koncepčních změn, rok 
náročný z hlediska zajištění dostat-
ku finančních prostředků na provoz 
organizace v takovém rozsahu, aby 
poskytované služby byly komplex-
ní a kvalitní. Přesto se nám podařilo 
stabilizovat oba odborné týmy i ad-
ministrativně-provozní zázemí or-
ganizace. Myšlenky naší práce se 
dařilo postupně promítat do obec-
nějších koncepčních změn na úrov-
ni ministerské a magistrátní. 

A jak tedy v roce 2011
Chceme samozřejmě navázat 

na vše, co se v loňském roce daři-
lo: budeme poskytovat komplex-
ní služby ohroženým dětem a jejich 
rodinám v ambulantní, terénní i po-
bytové formě práce. Budeme spo-
lupracovat s dalšími odbornými 
pracovišti tak, abychom mohli pod-
chytit všechny okruhy problémů 
a rodině nabídnout co nejširší pod-
poru. Nadále budeme nabízet pro-
vádění asistovaného styku a služby 
s ním spojené. 

Stále je pro nás zásadní spolu-
práce s pracovníky OSPOD jed-
not l ivých pražských obvodů. 
Pokládáme pracovníky OSPOD za klí-
čové ve vedení jednotlivých případů  
– efektivní spolupráce se sociálními 
pracovníky OSPOD je naprosto zá-
sadní pro úspěšnost naší práce. 

Očekáváme, že v průběhu roku 
2011 na poli MPSV dojde ke snaze 
o jasnější vymezení principů práce 
dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociál-
něprávní ochraně dětí. Jsme připra-
veni se aktivně zapojit do disku-
se okolo případné novely zákona, 
a přispět tak k přesnější definici so-
ciálněprávní ochrany dětí a k přes-
nému vymezení naší role jako za-
řízení, které pracuje s pověřením 
k výkonu sociálněprávní ochrany. 
Jsme připraveni reagovat na nové 
situace v souvislosti se zmiňovanou 
novelou a práci novým situacím při-
způsobovat. 

Uvnitř organizace to znamená 
stálou práci na aktualizaci metodiky 
přímé práce a Standardů kvality so-
ciálních služeb. 

Rok 2011 bude také rokem, kdy 
nabídneme zaměstnancům sé-
rii vzdělávacích programů šitých 
na míru naší problematice. V si-
tuaci, kdy jsou mzdy pracovníků 
v neziskové sféře stále pod úrov-
ní udávané průměrné mzdy, je toto 
nadstandardní vzdělávání velkým 
benefitem pro nás všechny a důle-
žitým signálem pro uznání profesio-
nální práce, kterou naši zaměstnan-
ci odvádějí. 
 
Ing. jindřiška Karlíková
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co nás čeká 

v roce 2011 

Respektujeme kompetence 

uživatelů a jejich právo 

na svobodu volby.
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Hospodaření 

v roce 2010 

NáKLADy 2010  Kč
kancelářské potřeby 38 345
potraviny pro děti 178 428
čisticí a hygienické prostředky 30 887
léky 6 913
výtvarné potřeby, hračky 32 023
drobné vybavení 106 706
odborná literatura 16 224
drobný majetek 162 585
ostatní materiál 112 497
materiálové náklady celkem: 684 608
elektrická energie 80 027
pohonné hmoty 3 568
voda, teplo, plyn Karlovarská 274 950
voda, služby Svatovítská 13 328
plyn Svatovítská 33 820
energie celkem: 405 693
opravy a udržování: 21 828
jízdenky MHD pro děti 16 180
ostatní cestovní náhrady 1 222
cestovní náhrady celkem: 17 402
náklady na reprezentaci: 3 910
telefonní poplatky 82 577
internet 18 381
poštovné 6 803
právní, účetní, poradenské služby 197 500
odborné služby, školení, supervize 62 316
předplatné, vstupné, půjčovné 9 859
drobný software 8 689
nájemné 180 002
ostatní služby 189 068
služby celkem: 755 195
provozní náklady celkem: 1 888 636
hrubé mzdy zaměstnanců 3 665 431
dohody o provedení práce 192 049
zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 246 247
neschopenky 12 373
zákonné pojištění Kooperativa 11 947
mzdové náklady celkem: 5 128 047
pojištění 9 833
bankovní poplatky 9 320
ostatní daně a poplatky 4 648
odpisy rekonstrukce budovy 53 043
kurzové ztráty 113
jiné náklady celkem: 76 957
celkové náklady roku: 7 093 640

VÝNOSy 2010 v Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 771 000
Magistrát HMP 952 500
příspěvky ZDVOP 1 086 470
Dotace OPPA 15 593
ÚMČ Praha 1 100 000
ÚMČ Praha 6 50 000
ÚMČ Praha 7 50 000
ÚMČ Praha 10 19 000
ÚMČ Praha 13 17 000
ÚMČ Praha 14 20 000
dotace celkem: 4 081 563
NROS – blokové granty 1 149 877
nadace a nadační fondy tuzemské 1 273 292
nadace a nadační fondy zahraniční 280 472
dary ostatních právnických osob 186 552
dary fyzických osob 70 420
dary celkem: 2 960 613
příspěvky na pobyt od uživatelů 2 638
příspěvky na pobyt od úřadů práce 16 890
bankovní úroky a jiné 257
ostatní příjmy celkem: 19 785
celkové výnosy roku 2010: 7 061 961
hospodářský výsledek (ztráta): –31 679

rOZVAHA (bILANce)    tis. Kč
Aktiva: účet k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010
stavby 021 1 326 1 326
drobný dlouhodobý majetek 028 1 034 920
oprávky k stavbám 081 424 477
oprávky k drob. dlouh. majetku 088 1 034 920
poskytnuté provozní zálohy 314 208 245
jiné pohledávky 378 0 0
pokladna 211 39 61
bankovní účty 221 2 424 2 477
náklady příštích období 381 0 1
Úhrn aktiv  3 573 3 633
Pasiva: účet k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010
vlastní zdroje: 1 617 1 617
vlastní jmění 901 2 667 1 617
účet výsledku hospodaření 963 X –32
hosp. výsledek ve schval. řízení 931 –599 X
cizí zdroje: 1 956 2 048
ostatní dlouhodobé závazky 959 1 196 1 227
dodavatelé 321 23 21
zaměstnanci 331 283 289
závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění 336 156 153
ostatní přímé daně 342 37 37
závazky k účastníkům sdružení 368 0 0
jiné závazky 379 5 4
dohadné účty pasivní 389 256 318
Úhrn pasiv:  3 573 3 633

Údaje jsou uvedené v tisících korun.  
Ostatní (neuvedené) řádky rozvahy i výsledovky jsou nulové.

VÝKAZ ZISKů A ZTráTy   tis. Kč
  činnost činnost 
účet  hlavní hospodářská celkem
A. Náklady: 
 I. Spotřebované nákupy celkem: 1 090 0 1 090
501 spotřeba materiálu 685 0 685
502 spotřeba energie 84 0 84
503 spotřeba ostatních neskladových dodávek 322 0 322
 II. Služby celkem: 798 0 798
511 opravy a udržování 22 0 22
512 cestovné 17 0 17
513 náklady na reprezentaci 4 0 4
518 ostatní služby 755 0 755
 III. Osobní náklady celkem: 5 128 0 5 128
521 mzdové náklady 3 857 0 3 857
524 zákonné sociální pojištění 1 246 0 1 246
527 zákonné sociální náklady 24  24
 IV. Daně a poplatky celkem: 3 0 3
538 ostatní daně a poplatky 3  3
 V. Ostatní náklady celkem: 74 0 74
549 jiné ostatní náklady 21 0 21
551 odpisy dlouhodobého majetku 53  53
 Účtová třída 5 celkem: 7 094 0 7 094
b. Výnosy:   
 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 20 0 20
602 tržby z prodeje služeb 20 0 20
 II. Změna stavu vnitroorg. zásob celkem: 0 0 0
 III. Aktivace celkem: 0 0 0
 IV. Ostatní výnosy celkem: 1 0 1
644 úroky 1 0 1
  V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv  

a opravných položek celkem: 0 0 0
 VI. Přijaté příspěvky celkem: 2 961 0 2 961
681  přijaté příspěvky zúčtované mezi  

organizačními složkami 2 890 0 2 890
 VII. Provozní dotace celkem: 4 082 0 4 082
691 provozní dotace 4 082 0 4 082
 Účtová třída 6 celkem: 7 062 0 7 062
 c. Výsledek hospodaření před zdaněním –32 0 –32
591 daň z příjmů 0 0 0
 D. Výsledek hospodaření po zdanění –32 0 –32

ÚČeTNí ZáVěrKA  
ZA rOK 2010

PřeHLeD NáKLADů A VÝNOSů 
PODLe DruHů V KOruNácH
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PříLOHA K ÚČeTNí ZáVěrce 
ZA rOK 2010

VÝrOK  
AuDITOrA

Orgány sdružení jsou: Sněm, Ústře-
dí, Dozorčí rada. Sdružení je nepolitic-
kým humanitárním občanským sdru-
žením zaměřeným na pomoc dětem 
a jejich rodinám v nouzi. Sdružení je 
právnickou osobou. Jménem sdruže-
ní jedná a za sdružení podepisuje jeho 
předseda a místopředseda. Ke dni 
účetní závěrky je ve funkci předsedky-
ně Mgr. Irena Kulhánková a místopřed-
sedkyně Mgr. Martina Tesařová. Ke dni 
podpisu je předsedkyní Mgr. Mar-
tina Tesařová a místopředsedkyní 
Mgr. Martina Palková. Účetním obdo-
bím je kalendářní rok. Účetní jednotka 
účtuje v soustavě podvojného účetnic-
tví. Od roku 2008 jsou příjmy na více-
leté projekty účtovány na dlouhodobé 
závazky (účet 959) a do výnosů přeú-
čtovány poměrné části pro daný hos-
podářský rok ve výši nákladů. Majetek 
je oceňován pořizovací cenou. 

Odpisy
Po obdržení souhlasného rozhodnu-
tí ze strany MČ Praha 6 v prosinci 2009 
byly stanoveny účetní odpisy rekon-
strukce prostor v Karlovarské rovno-
měrně na dobu 25 let. V roce 2010 
byly uplatněny účetní odpisy ve výši 
53 043 Kč. Daňové odpisy neby-
ly uplatněny. Jiný majetek odepisován 
není. Rezervy a opravné položky neby-
ly tvořeny. Účetní jednotka nemá žád-
né zásoby. 

Zahraniční měny
V průběhu roku 2010 byla používá-
na měna EUR. K přepočtu byl používán 
kurz ČNB k poslednímu dni předchozí-
ho měsíce. K 31. 12. 2010 nemá účetní 
jednotka žádnou zahraniční měnu. 

Účetní jednotka nemá majetek zatíže-
ný zástavním právem. Účetní jednot-
ka nemá žádné závazky po splatnosti 
ani evidované nedoplatky po splatnos-
ti. Průměrný přepočtený počet zaměst-
nanců byl 17,34. Statutárním orgánům 
nebyly v roce 2010 vyplaceny žádné 
odměny a funkční požitky.

PřeHLeD PřIjATÝcH DArů A DOTAcí V KČ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 771 000,00 Kč
Magistrát hlavního města Prahy  952 500,00 Kč
Úřad MČ Praha 1  100 000,00 Kč
Úřad MČ Praha 6  50 000,00 Kč
Úřad MČ Praha 7  50 000,00 Kč
Úřad MČ Praha 10  19 000,00 Kč
Úřad MČ Praha 13  17 000,00 Kč
Úřad MČ Praha 14  20 000,00 Kč
Příspěvky zařízením pro děti  
vyžadující okamžitou pomoc 1 086 470,00 Kč
Blokový grant NROS II. (víceletý) 
     přijato v roce 2010 jako dlouhodobý závazek  460 066,53 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  680 407,64 Kč
Blokový grant NROS III. (víceletý) 
     přijato jako dlouhodobý závazek v roce 2010  140 486,06 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  469 469,42 Kč
Nadace Sirius (víceletý)
     přijato jako dlouhodobý závazek v roce 2010  158 720,00 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  804 921,00 Kč
Projekt z programu OPPA (víceletý)
     přijato jako dlouhodobý závazek v roce 2010   674 790,36 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  15 593,00 Kč
Nadace Pomozte dětem (meziroční projekt) 
     přijato v roce 2010  139 803,00 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  0,00 Kč
Nadace Terezy Maxové (meziroční projekt) 
     přijato v roce 2010  200 000,00 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  0,00 Kč
Nadace O2 (meziroční projekt) 
     přijato v roce 2010  240 000,00 Kč
     spotřebovaná část pro rok 2010  12 473,00 Kč
Nadace Člověk člověku   125 000,00 Kč
Nadace rozvoje vzdělání  39 900,00 Kč
Nadace Děti, kultura, sport  202 500,00 Kč
Nadace Komerční banky  49 790,00 Kč
Nadace UPC  24 707,00 Kč
Nadace Terezy Maxové – výlety  14 000,00 Kč
dar PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.  56 000,00 Kč
dar zaměstnanci PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.  65 600,00 Kč
dar Helma Roto, s.r.o. – tisk výroční zprávy a vizitek  24 641,00 Kč
věcný dar IKEA  35 021,13 Kč
dar zaměstnanci IKEA  11 920,00 Kč
dar zaměstnanci Boomerang Publishing  49 400,00 Kč
ostatní dary fyzických osob do 10 000 Kč  9 100,00 Kč
ostatní drobné věcné dary celkem  1 800,00 Kč

Podle našeho názoru účetní 
závěrka podává věrný a po-
ctivý obraz aktiv, pasiv a fi-
nanční situace občanského 
sdružení Dům tří přání   
k 31. 12. 2010 a nákladů, vý-
nosů a výsledku jejího hos-
podaření a peněžních toků 
za rok 2010 v souladu s čes-
kými účetními předpisy.

Datum: 10. 5. 2011 

Za společnost: 
AuDISA SerVIce, s. r. o.
licence KA ČR: 486   

Ing. josef Špeta
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Naši 

přátelé

Vážíme si  všech, kteří 
nejrůznějšími způsoby podpořili 
naši činnost. Děkujeme všem, 
kteří  nám v tomto roce pomáhali 
pomáhat.

Finanční dary 
Iceland Lichtenstein Norway – Norway – NROS
Nadace Sirius
ING Wholesale Banking Fond 
– Nadace Terezy Maxové dětem
MPSV ČR 
MHMP
ESF Praha & EU
Nadace O2

Nadace Člověk člověku
NROS a ČT – Pomozte dětem
Nadace Děti, kultura, sport 
Nadace Jistota – KB
UPC
OÚ MČ Praha 1
OÚ MČ Praha 6
OÚ MČ Praha 7
OÚ MČ Praha 10
OÚ MČ Praha 13
OÚ MČ Praha 14
Nadace pro rozvoj vzdělání 
PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.
Boomerang Publishing 
Helma Roto
Audisa Service, s.r.o.
Ing. Josef Špeta 
IKEA Zličín
MŠ Červený vrch

Věcné dary 
AKan CZ 
Rotary2240
WorldClass
Zoo Praha

ZVLáŠTNí PODěKOVáNí VěNujeMe 
DObrOVOLNíKůM, KTeří NáM 
V TOMTO rOce VěNOVALI SVůj ČAS 
A POMáHALI NáM.
Tereza Šimečková, Martina Macháčková, Jana 
Králová, Barbora Dvořáková, Eva Rampáčková, 
Veronika Vondráčková, Barbora Bernátová,  
Tereza Douchová, Jana Řezbová
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Usilujeme o spolupráci všech

zainteresovaných osob,

institucí a organizací. Dbáme 

na profesionální týmovou práci.
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House 

of Three Wishes

Who we are

Dům tří přání (House of Three Wishes) is 
a Czech NGO, a civic association that was found-
ed in 2001. Its aim is to support socially endan-
gered children and their families.

Who we support 

Support is available to families with children 
between 3 and 18 years of age. Every year ap-
proximately 150 socially endangered children 
and their families from Prague and surroundings 
get support here.

The team of Dům tří přání  perceives the fami-
ly as a whole system and therefore provides sup-
port not only to the child, but also to the family. 
Families with following types of problems are 
supported:
—  Children with CAN (child abuse and neglect) 

syndrome
—  Child maltreatment
—  Child abuse 
—  Child neglect
—  Families with social problems
—  Housing loss
—  Employment loss
—  Respite care
—  Child in foster-care
—  Child of parents in execution of punishment
—  Child of hospitalized parents 
—  Children with behavioral disturbances 
—  Problems in family relationships; children 

endangered by parents’ conflicts
—  Families where parents cannot manage 

upbringing of their children 
—  Children in urgent troubles – acute stay in the 

Shelter for 24 hours

What kind of support we offer

Dům tří přání is an officially registered pro-
vider of three kinds of social services that all be-
long to the category of social prevention services 
—  Asylum (in-residence services)
—  Help in crisis (in-residence and out-patient 

services)
—  Social  activation services (field-based  

services)

In-residence services are provided in 
Přemysl Pitter’s shelter for children in Prague 
(Shelter), which has been run by Dům tří přání 
since 2003. The Shelter offers stay to children 
requiring immediate help. Children stay there 
from 1 day within several months (usually up to 
3 months). 

The aim of the stay is to improve mental and 
physical health of the children and at the same 
time to resolve the situation in their families so 
that they can return home. Therefore, during the 
stay of the child in the Shelter, parents regular-
ly receive consultations and out-patient services.

Out-patient and field-based services are pro-
vided by Dům tří přání office in Prague 6, called 
ATC. We offer various social activation services, 
such as advising parents on how to cope with 
child upbringing, helping parents to find better 
ways of communication, accompanying parents 
to appointments at offices or at court, giving re-
medial classes to children, offering social coun-
seling etc.

Our team

At present, the team has twenty workers. 
All of them have appropriate higher education. 
There are nine workers in the Shelter, seven of 
them are pedagogues and two are social work-
ers. Five people work in ATC, four social work-
ers (some of them with training in psychothera-
py or mediation) and a psychologist. Four people 
work in administration and management (the di-
rector, a PR manager, a fundraiser, and an eco-
nomist).

Authorities 

The authorities of the Association Dům tří 
přání are the Congress, the Head office and the 
Supervisory council. The Congress elects and 
dismisses executive heads of the organization, 
the president and the vice-president of the As-
sociation, who negotiate and sign in the name of 
the Association.

President of the Association
Mgr. Irena Kulhánková

Vice-president of the Association 
Mgr. Martina Tesařová

Funding

The major part of finances comes to Dům tří 
přání from the state budget – via Ministry of La-
bor and Social Affairs and via Prague Munici-
pality –, and also from special allowances for 
facilities. A minor, but important part (about 
25 percent) is made up from gifts from founda-
tions, private companies and individual donors.

Support and contributions

If you would like to support us,  
you can contact our:
Pr manager 
michaelastepanova@dumtriprani.cz
or fundraiser 
fundraiser@dumtriprani.cz
For financial contributions:
170285379/0800 
Česká spořitelna, a. s. 
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Rodinu vnímáme jako celek 

a pracujeme s celým

rodinným systémem.
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Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18
161 00 Praha 6 – Ruzyně
tel./fax: 235 302 698, 607 199 291

Ambulantně terénní centrum
Svatovítská 7, 160 00 Praha 6
tel./fax: 233 931 310 
info@dumtriprani.cz
www.dumtriprani.cz

Výroba 
Boomerang Publishing,
Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7,
www.bpublishing.cz
Design: Jakub Kaše Tisk: Helma Roto
Tuto výroční zprávu nám sponzoruje 
Boomerang Publishing a Helma Roto.

Dům tří přání, o. s.


