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Výroční zpráva



 Pomáháme   
 dětem v ohrožení najít   
 cestu z labyrintu.  
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Milí přátelé a příznivci 
Domu tří přání,
rok 2012 přinesl dlouho připravované a netrpě-
livě očekávané schválení novely zákona o soci-
álně právní ochraně dětí. Již druhým rokem se 
zástupci Domu tří přání zapojili do pracovních 
skupin MPSV, kde se spolupodíleli na podobě 
této legislativní změny.

S radostí můžeme konstatovat, že nová právní 
úprava platná od 1. 1. 2013 ukotvuje právě tako-
vý způsob práce s ohroženým dítětem a jeho ro-
dinou, jaký naše organizace prosazuje a úspěšně 
testuje již několik let. Díky legislativnímu potvr-
zení tohoto postupu bude nyní spolupráce s OS-
POD i dalšími organizacemi v oblasti SPOD ještě 
pružnější a účinnější.

Díky svým zkušenostem s vyhodnocováním 
(mapováním) situace dítěte a jeho rodiny, sesta-
vování individuálních plánů ochrany dítěte a spo-
lupořádání případových konferencí tak mohou 
být pracovníci Domu tří přání dobrou oporou a 
partnerem pro pracovníky OSPOD – koordináto-
ry péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Těší nás, že jsme na základě svých odborných 
zkušeností a čerpáním z dobré praxe zahranič-
ních organizací nastavili účinné postupy pro prá-
ci s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Rádi se 
s vámi za rok podělíme o zkušenosti, jak se zavá-
dění tohoto způsobu práce v daleko širším měřít-
ku podařilo a co nového změny přinesly do naší 
práce.

Víme totiž, že jedině změny, které vycházejí 
z praxe, mohou přežít dlouho – a to my rozhod-
ně chceme!

Mgr. Martina Tesařová
předsedkyně sdružení

Úvodní 
slovo



Občanské sdružení 
Dům tří přání
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Adresa sídla

Karlovarská 18, Praha 6, 160 00
IČO 265 444 31, DIČ CZ265 444 31
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 170285379/0800 

Orgány sdružení

předsedkyně
Mgr. Martina Tesařová

místopředsedkyně 
Mgr. Martina Palková

členové Ústředí
Ing. Pavlína Novotná
Bc. Tomáš Lokajíček
Vojtěch Škácha, DiS.
Bc. Klára Jalovcová

revizor
PhDr. Helena Vostradovská

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 
dle zákona č. 359/1999 Sb.

2003
zahájení provozu Azylového domu 
Přemysla Pittra pro děti 

2006
 otevřeno Ambulantně terénní  
centrum 

2007
registrace sociálních služeb na MHMP dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
azylové domy a krizová pomoc 

2010
registrace nové služby Sociální rehabilitace 
a zrušení služby Azylový dům

změna v názvu pobytového zařízení 
– Dům Přemysla Pittra pro děti

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



 Stavíme mosty, díky kterým děti  
 bezpečně překlenou  
 těžká období.  
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Komu jsou naše služby určeny 

Naše pomoc je určena  dětem 
v ohrožení ve věku od 3 do 18 let.

Podporu poskytujeme
–  Dětem ohroženým výchovnými problémy a po-

ruchami chování
–  Dětem ohroženým sociálními problémy rodiny
–  Dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným 

(syndrom CAN)
–  Dětem ohroženým osobní krizí nebo vztahovou 

krizí v rodině
–  Dětem hospitalizovaných rodičů
–  Dětem rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody
–  Dětem ohroženým psychiatrickým onemocně-

ním v rodině
–  Dětem ohroženým závislostí rodiče na návyko-

vých látkách 

Principy práce 
–  Důraz na oprávněné zájmy, potřeby a práva dí-

těte
–  Vnímání rodiny jako celku, práce s rodinným sys-

témem
–  Dítě je vždy středem zájmu
–  Vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řeše-

ní situace
–  Důraz na komplexitu pomoci a týmovou práci:
 –  interdisciplinární pohled na dítě založený na 

odbornosti pracovníků v týmech (psycholo-
gický, sociální, pedagogický)

 –  mezioborový přístup (úzká spolupráce  
s OSPOD, se školami, lékaři, psychology  
a dalšími odborníky)

– Postoj neutrality ke všem zúčastněným stranám
– Komplexnost a návaznost poskytovaných služeb  
 a forem podpory:
   –  uvnitř organizace: ambulantní, terénní  

a pobytové formy podpory
  –  vně organizace: spolupráce a kompatibi-

lita mezi dalšími odborníky, organizacemi  
a institucemi napříč resorty

Naše služby

Jaké služby poskytujeme

Dům Přemysla Pittra pro děti
registrovaná sociální služba: krizová pomoc, soci-
ální rehabilitace 

Zařízení pracuje v rámci zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí v režimu zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Cíle poskytovaných služeb
–  Poskytnutí útočiště dítěti v nepříznivé   

situaci 
– Zajištění neutrálního prostředí
– Odborná podpora pro dítě a péče o ně 
–  Sanace rodiny (ošetření rodinného prostředí, ko-

munikace v rodině, snaha o zabezpečení stabil-
ního prostředí pro dítě, předejití umístění dítěte 
do ústavního zařízení)

– Spolupráce s institucemi, které se spolupodílí  
 na péči o dítě (OSPOD, škola, lékař, apod.)
– Nabídka následné ambulantní a terénní formy  
 pomoci

Ambulantně terénní centrum 
registrovaná sociální služba: sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi
Zařízení poskytuje specializovanou službu Asis-
tovaný styk.

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.)

Využití našich služeb v roce 2011
– Krizová pomoc – 46 klientů
– Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
 – 143 klientů 
– Sociální rehabilitace – 19 klientů

S ohroženým dítětem a jeho rodinou jsme uskuteč-
nili v Domě P. Pittra pro děti 528 konzultací a v Am-
bulantně terénním centru 516 konzultací.
Nabízené odborné služby Domu tří přání jsou je-
dinečné především v propojení služeb pobyto-
vých a ambulantně terénních, služby jsou vždy za-
měřené na individuální potřebu jednotlivé rodiny. 

Kde služby poskytujeme 

Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18, Praha 6 – Ruzyně
Tel.: 235 302 698, 607 199 291

Ambulantně terénní centrum 
Svatovítská 7, Praha 6, 160 00
Tel.: 233 931 310



 Chceme, aby se děti   
 uměly a mohly radovat.  
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Ing. Jindřiška Karlíková
výkonná ředitelka organizace 

Dům Přemysla Pittra pro děti
Bc. Barbora Illichová
sociální pracovnice
vedoucí Domu P. Pittra pro děti
Bc. Edita Stejskalová
sociální pracovnice
Mgr. Hana Dlabačová
sociální pracovnice
Tomáš Lokajíček
pedagogicko-výchovný pracovník
Jana Haltufová, DiS.
pedagogicko-výchovná pracovnice
Bc. Eva Petrová
pedagogicko-výchovná pracovnice
Tereza Syrovátková, DiS.
pedagogicko-výchovná pracovnice
Vojtěch Škácha, DiS.
pedagogicko-výchovný pracovník
Bc. Jaroslav Weigel, DiS.
pedagogicko-výchovný pracovník

Ambulantně terénní centrum
Mgr. Martina Palková
psycholožka 
vedoucí Ambulantně terénního centra
Bc. Klára Jalovcová
sociální pracovnice
Bc. Radka Košňarová
sociální pracovnice
Bc. Věra Pilná, DiS.
speciální pedagožka

Administrativní tým
PhDr. Pavla Brožová
projektová pracovnice
Michaela Štěpánová 
PR pracovnice, fundraising
Zuzana Brtáňová
administrativně-provozní pracovnice
Ing. Pavlína Novotná 
personální a účetní služby

Pracovní tým



— 9 —

VÝKONNÝ ŘEDITEL

ÚSTŘEDÍ SDRUŽENÍ

DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI AMBULANTNĚ-TERÉNNÍ CENTRUM

EKONOMICKO 
–PERSONÁLNÍ 
PRACOVNÍK

ADMINISTRATIVNĚ 
–PROVOZNÍ 
PRACOVNÍK

PR PRACOVNÍK

PROJEKTOVÁ 
PRACOVNÍK

AMBULANTNÍ ČÁST

POBYTOVÁ ČÁST

TÝM  VYCHOVATELŮ

METODIČKA PRÁCE  
S OHROŽENOU RODINOU

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

VEDOUCÍ

VEDOUCÍ

TÝM SOCIÁLNÍCH 
PRACOVNÍKŮ

TÝM SOCIÁLNÍCH 
PRACOVNÍKŮ

SPECIÁLNÍ 
PEDAGOG

PSYCHOLOG

VEDOUCÍ

VEDOUCÍ

TÝM 
FUNDRAISINGOVÝCH 
PRACOVNÍKŮ

Organizační 
struktura
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Zásadní financování projektů registrovaných soci-
álních služeb a služeb dle pověření SPOD probí-
halo z finančních prostředků MPSV (odbor soci-
álních služeb a odbor rodina a ochrana práv dětí) 
a MHMP (odbor zdravotnictví, sociální práce a 
prevence).

Krizová pomoc v Domě tří přání 
Cílem dvouletého projektu, který bude probí-
hat až do konce roku 2013, bylo podílení se na 
udržení prověřeného způsobu poskytování služ-
by krizová pomoc, na zajištění komplexní péče 
ohroženému dítěti (pobyt – ambulance – terén) 
a posílení rodičovských kompetencí pro úspěšný 
návrat dítěte do stabilizovaného prostředí. Projekt 
též umožnil realizaci skupinového programu Ko-
munita v Domě P. Pittra pro děti.
Z projektu byla podpořena psycholožka organi-
zace a sociální pracovnice Domu P. Pittra pro děti.
Realizace projektu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 

Podpořeno z projektu Pomozte dětem, organi-

zovaného Českou televizí a Nadací rozvoje ob-

čanské společnosti.

Podpora pedagogicko-výchovných 
pracovníků v Domě Přemysla Pittra 
pro děti
Projekt byl zaměřen na podporu pedagogicko-
-výchovné činnosti vychovatelů, kteří pomáhají s 
přípravou dětí do školy (procvičování probírané 
látky, psaní úkolů a plnění dalších školních povin-
ností, doplňování znalostí) a také na posilování so-
ciálních dovedností dětí. Projekt umožnil financo-
vání práce dalšího vychovatele, který se věnoval 
dětem zejména v odpoledních hodinách. Projekt 
pomohl dětem pravidelnou a soustavnou přípra-
vou do školy dosáhnout zlepšení školních výsled-
ků, což pro děti bývá často velkým povzbuzením 
a motivací k další práci.
Realizace projektu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

Projekt byl financován Nadací člověk člověku.

Realizované projekty

Individuální asistence při přípravě do 
školy dětem, které pobývají v Domě 
Přemysla Pittra pro děti
Projekt obsahově doplňoval projekt Podpora pe-
dagogicko-výchovných pracovníků v Domě Pře-
mysla Pittra pro děti. Individuální pedagogicko-
-výchovná činnost se zaměřovala na konkrétní 
práci s každým dítětem ve skupině – asistenci u 
jednotlivých dětí. Cílem této asistence bylo věno-
vat pozornost každému dítěti dle jeho potřeb a 
naučit ho zvládat školní povinnosti. Dalším pod-
statným cílem bylo umožnit dítěti zažít ve škole 
úspěch a ukázat mu cesty k jiným přístupům ke 
vzdělání, než dosud poznalo ve své rodině. Díky 
projektu bylo možné zajistit častější a intenzivněj-
ší asistenci, a více se tak věnovat dětem, které ve 
vzdělávací oblasti vyžadují specifickou péči. 
Realizace projektu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

Projekt byl financován ING Wholesale Ban-

king Fond – Nadací Terezy Maxové dětem.

Dobrovolníci v Domě tří přání
Projekt navazoval na projekty z minulých let. Byl 
zaměřen na zájemce ochotné se dobrovolně a 
dlouhodobě zapojit do práce s dětmi v krizovém 
zařízení pobytové části a na firemní dobrovolnic-
tví.
Individuální dobrovolníci pomáhají pravidelně 
dětem v Domě Přemysla Pittra pro děti s přípra-
vou do školy, při běžném provozu a při volnoča-
sových aktivitách. Firemní dobrovolníci připravili 
pro děti volnočasové kulturní odpoledne a po-
máhali s provozními pracemi v našem zařízení a 
úklidem zahrady. Projekt financoval koordinátora 
dobrovolníků.
Realizace projektu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

Projekt byl financován Městskou částí Praha 1.

Řízené setkávání dětí a rodičů – cesta 
k znovunavázání vztahu dítě–rodič
Projekt umožnil znovu obnovit suterénní místnost 
v DPPD, kde se organizují setkávání dětí dočas-
ně umístěných k pobytu s jejich rodiči. Tento pro-
stor může nyní také sloužit jako zázemí pro akutní 
příjem a umožnit na dobu nezbytně nutnou dítě-
ti poskytnout klid a podporu. Do této místnosti 
byl zakoupen počítač s monitorem. Další finanční 
prostředky byly využity na část mzdových nákla-
dů, služeb a jiných materiálních nákladů.
Realizace projektu od 13. 11. 2012 do 30. 6. 2013 

Projekt byl financován Nadací ČEZ. 

Administrativně-provozní podpora 
zařízení poskytujícímu služby 
ohroženým dětem
Podpora administrativně-technického týmu byla 
pro organizaci důležitou složkou. Zajistila, že se 
odborní pracovníci mohli věnovat pouze práci s 
klienty, a nikoli administrativním úkonům apod. 
Kromě provozních nákladů a dovybavení ambu-
lantně terénního centra financoval projekt PR-FR 
pracovnici a administrativně-provozní pracovni-
ci. V organizaci vznikl fundraisingový tým, který 
začal systematicky pracovat na navazování spo-
lupráce s donátory.
Realizace projektu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

Projekt byl financován Nadačním fondem 

AVAST.
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Další aktivity

Účast v Otevřené skupině NNO 
pracujících s ohroženými dětmi
V roce 2008 jsme se stali členem této pracovní 
skupiny. Od té doby se pravidelně účastníme akti-
vit vedoucích ke vzájemné spolupráci se zařízení-
mi pracujícími s ohroženými dětmi, mladými lidmi 
a jejich rodinami v Praze a blízkém okolí.

Prezentace zařízení

17. 9. 2012 – Ladronkafest – festival volnočaso-
vých aktivit 
30. 10. 2012 – slavnostní předávání nadačních 
příspěvků Pomozte dětem – prezentace služeb 
a projektu
29. 11. 2012 – www.helpnet.cz – informační pří-
spěvek o benefiční akci 
3. 12. 2012 – www.socialnisluzby.org – informač-
ní příspěvek o benefiční akci
7. 12. 2012 – Cafe Černá Labuť – křest kalendá-
ře P. Síse – slavnostní večer 
11. 12. 2012 – ČT 2 – hlavní zpravodajství – info 
o organizaci a reportáž z benefiční akce 
www.budupomahat.cz – nová verze videopre-
zentace organizace
www.sancedetem.cz – příspěvek Rozvod, děti 
a vliv konfliktu rodičů na dítě
www.cijedite.cz – prezentace metodik Domu 
tří přání a poskytovaných služeb
www.vanocnibazar.cz – info o organizaci 
a prezentace projektu

Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání 
v Domě tří přání a v Dětském domově 
Radost
Cílem projektu byla realizace komplexního vzdě-
lávacího cyklu pro pracovníky Domu tří přání a 
Dětského domova Radost. Vzdělávací cyklus se-
stával jednak z kurzů pro pracovníky v přímé 
péči o klienty, jejichž cílem je posílit jejich spe-
cifické kompetence a rozšířit jim potřebné kva-
lifikace, jednak z kurzů strategického plánová-
ní, řízení lidských zdrojů či získávání finančních 
zdrojů pro vedoucí pracovníky. Třetí část byla pak 
společná pro všechny pracovníky: PC kurz, kurz 
legislativy v oblasti a kurz time managementu. 
Projektu se účastnilo 30 pracovníků.
Realizace projektu od 1. 1. 2011 do 30. 09. 2012

Projekt byl financován ESF a MHMP – Operační 

Program Praha Adaptabilita.



Díky všem, kteří 
pomáhají proplout  
rozbouřenými. Bez 
vás by to byla    
osamělá plavba.  
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–  školy (ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ na Dědině, ZŠ 
praktická Vokovice, ZŠ pro děti s poruchami 
chování Zlíchov, ZŠ Waldorfská Jinonice, FZŠ 
Barrandov, Církevní střední zdravotnická škola 
Jana Pavla II., kmenové školy)

–  zdravotnická zařízení (PhDr. Alena Paloušo-
vá, MUDr. Taťána Hněvkovská, praktická lékař-
ka MUDr. Vilma Vaňurová, Dětská psychiatric-
ká klinika Motol, Oddělení pro léčbu závislostí 
u Apolináře, MUDr. Peter Pöthe )

–  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 preven-
ce – RIAPS

–  orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 
MHMP

–  pedagogicko-psychologické poradny
–  poradny pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy
–  psychoterapeutická střediska (PS Břehová, 

Dejvické psychoterapeutické centrum, Psy-
chosomatická klinika Patočkova, Denní psy-
choterapeutické sanatorium Ondřejov

–  střediska výchovné péče 

–  ACORUS
–  ALMA
–  Amalthea
–  ANIMA
–  Bílý kruh bezpečí
–  Člověk v tísni
–  Dětské krizové centrum
–  DOM – Dům otevřených možností
–  Fokus
–  HOST
–  Hyperaktivita
–  Klokánek – Láskova, Štěrboholy
–  Lata
–  Linka bezpečí
–  Magdala
–  Motýlek
–  NATAMA
–  Občanská inspirace
–  PAPRSEK
–  5 P
–  PREV-centrum
–  ROSA
–  Rozum a cit
–  SKP DIAKONIE ČCE
–  Středisko náhradní rodinné péče
–  SANANIM
–  STŘEP
–  Triangl

a další

Spolupracující
organizace
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Slovo ředitelky
organizace

Vážení přátelé,
naše aktivní účast v legislativních změnách 
v systému péče o ohrožené děti jasně ukázala, 
že máme svým jedinečným charakterem a leti-
tými zkušenostmi vybudovanou pevnou pozici 
mezi všemi subjekty, které se ohrožením (v nej-
širším slova smyslu) zabývají.

Rok 2012 byl rokem stabilizujícím. Vzhledem 
k tomu, že máme již konečně vypracované zá-
kladní metodické materiály služeb, můžeme pra-
covat ve větším klidu a jistotě. Noví pracovníci se 
mohou seznámit s používáním odborných metod 
a nástrojů, jasné jsou cíle a úkoly jednotlivých slu-
žeb.

Celý rok se nesl ve znamení zvyšování od-
bornosti a kompetencí jednotlivých pracovníků 
– zásadní odborné kurzy vzdělávacího progra-
mu OPPA nám umožnily více se stmelit a rozšířit 
si znalosti. Další, doplňkové kurzy znamenaly ne-
jen vítané zpestření a nabytí znalostí z jiných obo-
rů, ale především daly vzniknout dalším krokům 
v rozvoji organizace.

Jako bazální výstup programu OPPA vznikla 
základní osnova strategického plánu organizace 
ve všech jejích částech. Tato osnova je připrave-
na na další rozšiřující a zpřesňující diskuze všech 
pracovníků, organizace ale má již nyní jasnou 
představu, kam chce ve svém vývoji směřovat.

Podstatným tematickým výstupem progra-
mu OPPA byla možnost doplnit si znalosti ve fun-
draisingových aktivitách. Tato skutečnost umožni-
la vznik specializovaného fundraisingového týmu 
s jasným zadáním pro příští roky – systematicky 
vybudovat síť firemních a individuálních dárců.

Tomuto cíli předcházely ostatně všechny PR 
aktivity celého roku – nová podoba webových 
stránek, založení stránek na Facebooku, natáče-
ní reportáže ČT do cyklu Kde peníze pomáha-
jí (ve spolupráci s nadací NROS a ČT – Pomoz-
te dětem) a především velmi zdařilý a úspěšný 
benefiční večer spojený s křtem kalendáře filmo-
vých plakátů pro rok 2013 za přítomnosti autora, 
výtvarníka Petra Síse. Rok byl v tomto smyslu za-
končen reportážemi ČT z této akce.

Celý rok jsme pracovali s velkým nasazením a 
odpovědností. Chtěla bych za to všem svým ko-
legům poděkovat. Velmi si vážím toho, jací jsou a 
jak řeší vypjaté a krizové situace, kterých je v ob-
lasti naší práce víc než dost a které člověka dove-
dou velmi osobně zasáhnout.

Ráda bych též poděkovala našim spolupracu-
jícím organizacím odborného i finančního cha-
rakteru, stejně jako jednotlivcům.

Je na místě poděkovat i naší stálé a svědomité 
skupině dobrovolníků, kteří se věnují především 
dětem z Domu Přemysla Pittra a jsou jim v jejich tíži-
vé situaci velmi často velkou oporou.

Ing. Jindřiška Karlíková

Děti v ohrožení 
u nás najdou   
pomoc 
a podporu.  
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NÁKLADY 2012 v Kč
kancelářské potřeby 43 795
potraviny pro děti 233 789
čisticí a hygienické prostředky 29 569
léky 12 700
výtvarné potřeby, hračky 8 818
drobné vybavení 28 954
odborná literatura 4 674
drobný majetek 52 738
ostatní materiál 38 555
materiálové náklady celkem: 453 592
elektrická energie 97 080
pohonné hmoty 11 622
voda, teplo, plyn Karlovarská 190 887
voda, služby Svatovítská 3 213
plyn Svatovítská 32 973
energie celkem: 335 775
opravy a udržování: 42 694
jízdenky MHD pro děti 20 369
ostatní cestovní náhrady 0
cestovní náhrady celkem: 20 369
náklady na reprezentaci: 5 150
telefonní poplatky 70 724
internet 9 808
poštovné 7 992
právní, účetní, poradenské služby 189 840
odborné služby, školení, supervize 170 250
předplatné, vstupné, půjčovné 24 908
drobný software 7 286
nájemné 355 483
ostatní služby 500 716
služby celkem: 1 337 007
provozní náklady celkem: 2 194 587
hrubé mzdy zaměstnanců 3 714 280
dohody o provedení práce 435 767
zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 262 854
neschopenky 30 059
zákonné pojištění Kooperativa 15 665
mzdové náklady celkem: 5 458 625
pojištění 12 352
bankovní poplatky 6 691
ostatní daně a poplatky 1 902
odpisy rekonstrukce budovy 53 043
jiné náklady celkem: 73 988
celkové náklady roku 2012: 7 727 200

VÝNOSY 2012   v Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 434 384
Magistrát HMP 918 000
příspěvky ZDVOP 1 688 524
dotace OPPA 1 063 642
ÚMČ Praha 1 95 000
ÚMČ Praha 6 50 000
ÚMČ Praha 7 40 000
ÚMČ Praha 8 5 000
ÚMČ Praha 9 10 000
ÚMČ Praha 10 10 000
ÚMČ Praha 13 10 000
dotace celkem: 7 324 550
dary právnických osob 151 550
nadace a nadační fondy tuzemské 1 238 227
dary fyzických osob 82 364
benefiční kalendáře 134 000
dary celkem: 1 606 141
příspěvky na pobyt od uživatelů 52 810
příspěvky na pobyt od úřadů práce 13 280
bankovní úroky  411
ostatní příjmy celkem: 66 501
celkové výnosy roku 2012: 8 997 192
hospodářský výsledek 2012(zisk):  1 269 992

ROZVAHA (BILANCE)     tis. Kč
Aktiva: účet  k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012
stavby 021  1 326 1 326
drobný dlouhodobý majetek 028  805 805
oprávky k stavbám 081  530 583
oprávky k drob.dlouh.majetku 088  805 805
poskytnuté provozní zálohy 314  305 277
pokladna 211  8 32
bankovní účty 221  4 051 4 477
náklady příštích období 381  1 1
Pasiva: účet   k 1. 1. 2012  k 31. 12. 2012
vlastní zdroje:   2 993 4 263
vlastní jmění 901  1 585 2 993
účet výsledku hospodaření 963  X 1 270
hosp.výsledek ve schval. řízení 931  1 408 X
cizí zdroje:   2 168 1 267
ostatní dlouhodobé závazky 959  1 129 326
dodavatelé 321  16 14
zaměstnanci 331  282 289
závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění 336  142 176
ostatní přímé daně 342  41 64
jiné závazky 379  122 4
dohadné účty pasivní 389  435 394
Úhrn pasiv:   5 161 5 530

 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY  tis. Kč 
  činnost činnost 
účet  hlavní hospodářská celkem
A. Náklady: 
 I. Spotřebované nákupy celkem: 789 0 789
501 Spotřeba materiálu 454 0 454
502 Spotřeba energie 109 0 109
503 Spotřeba ostatních neskladových dodávek 227 0 227
 II. Služby celkem: 1 405 0 1 405
511 Opravy a udržování 43 0 43
512 Cestovné 20 0 20
513 Náklady na reprezentaci 5 0 5
518 Ostatní služby 1 337 0 1 337
 III. Osobní náklady celkem: 5 459 0 5 459
521 Mzdové náklady 4 150 0 4 150
524 Zákonné sociální pojištění 1 263 0 1 263
527 Zákonné sociální náklady 46  46
 IV. Daně a poplatky celkem: 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 0  0
 V. Ostatní náklady celkem: 74 0 74
549 Jiné ostatní náklady 21 0 21
551 Odpisy dlouhodobého majetku 53  53
 Účtová třída 5 celkem: 7 727 0 7 727
B. Výnosy:   
 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 71 0 71
602 Tržby z prodeje služeb 66 0 66
 II. Změna stavu vnitroorg. zásob celkem: 0 0 0
 III. Aktivace celkem: 0 0 0
 IV. Ostatní výnosy celkem: 0 0 0
644 Úroky 0 0 0
 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
 a opravných položek celkem: 0 0 0
 VI. Přijaté příspěvky celkem: 1 606 0 1 606
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
 organizačními složkami 1 390 0 1 390
682 Přijaté příspěvky (dary) 216  216
 VII. Provozní dotace celkem: 7 325 0 7 325
691 Provozní dotace 7 325 0 7 325
 Účtová třída 6 celkem: 8 997 0 8 997
 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 207 0 1 207
591 Daň z příjmů 0 0 0
 D. Výsledek hospodaření po zdanění 1 207 0 1 207

Účetní závěrka za rok 2012Přehled nákladů a výnosů podle druhů v korunách 

Hospodaření 
v roce 2011

Ostatní (neuvedené) řádky rozvahy i výsledovky jsou nulové.
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Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláš-
kou 504/2002 Sb., kterou se stanoví ob-
sah účetní závěrky pro neziskové organi-
zace. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní do-
klady, účetní knihy a ostatní účetní pí-
semnosti) a z dalších podkladů, které má 
účetní jednotka k dispozici. Hodnotové 
údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období 
počínající dnem 1. ledna 2012 a končící 
dnem 31. prosince 2012.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky: Účetní jednotka je 
neziskovou organizací – občanské sdru-
žení, jehož hlavní náplní je pomoc dě-
tem a jejich rodinám v nouzi. Sdružení je 
právnickou osobou.
Název: Dům tří přání
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
Občanské sdružení nemá žádné zásoby.
1.2. Ocenění hmotného a nehmotné-
ho dlouhodobého majetku vytvořeného 
vlastní činností
Občanské sdružení nevytvořilo žádný 
majetek vlastní činností.
1.3. Ocenění cenných papírů a majetko-
vých účastí
Občanské sdružení nevlastní cenné pa-
píry a nemá majetkové účasti.
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Občanské sdružení nemá přírůstky zví-
řat.

Přehled přijatých darů a dotací  v Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  3 196 751,00
Magistrát hlavního města Prahy     649 900,00
Úřad MČ Praha 1       60 000,00
Úřad MČ Praha 6       30 000,00
Úřad MČ Praha 7       30 000,00
Úřad MČ Praha 8       20 000,00
Úřad MČ Praha 9       15 000,00
Úřad MČ Praha 10       50 000,00
Úřad MČ Praha 13       20 000,00
Příspěvky zařízením pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc  1 580 984,00
Nadace Sirius (víceletý)
  přijato jako dlouhodobý závazek v roce 2011    900 000,00 Kč 
 spotřebovaná část pro rok 2011   795 324,00 Kč
Projekt z programu OPPA (víceletý)
 přijato jako dlouhodobý závazek v roce 2011   926 358,17 Kč 
 spotřebovaná část pro rok 2011    680 935,00 Kč
Nadace Pomozte dětem (meziroční projekt) 
 přijato v roce 2010     139 803,00 Kč 
 přijato v roce 2011       59 915,00 Kč 
 spotřebovaná část pro rok 2011     199 718,00 Kč
Nadace Terezy Maxové (meziroční projekt)    
 přijato v roce 2010 200 000,00 Kč
 spotřebovaná část pro rok 2011     250 000,00 Kč
 zbývá doplatit 2012       50 000,00 Kč
Nadace O2 (meziroční projekt)  
 přijato v roce 2010     240 000,00 Kč
 přijato v roce 2011       60 000,00 Kč
 spotřebovaná část pro rok 2010       12 473,00 Kč
 spotřebovaná část pro rok 2011     287 527,00 Kč
Nadace Člověk člověku      145 000,00 Kč
 z toho jako závazek roku 2012       50 000,00 Kč
Nadace rozvoje vzdělání      39 900,00 Kč
Nadace Komerční banky, a.s. –  Jistota       28 000,00 Kč
Nadační fond AVAST      300 000,00 Kč
dar PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.       71 000,00 Kč
dar zaměstnanci PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o       21 050,00 Kč
dar MIS s.r.o.    60 000,00 Kč
dar Řízení letového provozu     130 000,00 Kč
dar Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION       38 780,00 Kč
dar zaměstnanci IKEA                                 9 600,00 Kč
dar M.B.A. Finance s.r.o.         4 000,00 Kč
dar Jaroslava Baumruková                     2 000,00 Kč
dar KOMTERM s.r.o.       15 000,00 Kč
dar Vít Rambousek         23 200,00 Kč
dar zapůjčení fotografií A. Sitenského – A. Kándlová        26 000,00 Kč

2. Způsob stanovení reprodukční poři-
zovací ceny
Nebyla stanovována reprodukční poři-
zovací cena.
3. Změny oceňování, odpisování a po-
stupů účtování
Nebyly provedeny změny v postupu 
účtování a odpisování.
4. Opravné položky k majetku
Nebyly tvořeny opravné položky k ma-
jetku.
5. Odpisování
V roce 2012 byly uplatněny účetní od-
pisy ve výši 53 043 Kč. Daňové odpisy 
nebyly uplatněny.
6. Přepočet cizích měn na českou 
měnu
Zahraniční měna byla přepočítává-
na aktuálním kurzem ČNB ke dni pro-
placení. Ke dni účetní závěrky 31. 12. 
2012 nemá sdružení žádnou zahranič-
ní měnu.

Doplňující údaje k Rozvaze 
a k Výkazu zisku a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatížené-
ho zástavním právem
Žádný majetek občanského sdružení 
není zatížen zástavním právem.
2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Občanské sdružení nemá k 31. 12. 
2012 pohledávky po lhůtě splatnosti.
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Občanské sdružení nemá k 31. 12. 
2012 závazky po lhůtě splatnosti.
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích 
z titulu uplatnění zástavního a zajišťova-
cího práva
Občanské sdružení nemá k 31. 12. 
2012 pohledávky a závazky z titu-
lu uplatnění zástavního a zajišťovací-
ho práva.
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a 
neuvedené v rozvaze
Občanské sdružení nemá k 31. 12. 
2012 závazky nesledované v účetnictví 
a neuvedené v rozvaze.
3. Občanské sdružení zaměstnávalo 
v roce 2012 průměrně 16 zaměstnan-
ců, přepočteno na celé úvazky.
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Finanční dary 

Státní dotace 
MPSV ČR
Magistrát hlavního města Prahy
ESF Praha & EU
OÚ MČ Praha 1
OÚ MČ Praha 6
OÚ MČ Praha 7
OÚ MČ Praha 8
OÚ MČ Praha 9
OÚ MČ Praha 13

Nadace a nadační fondy 
Nadace Sirius
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace člověk člověku
Nadační fond Avast
Nadace ČEZ
NROS a ČT – Pomozte dětem
Nadace pro rozvoj vzdělání

Firemní dárci
Boomerang Publishing
Eurodražby
HRÁDEK 32, s.r.o.
MIS s.r.o.
PricewaterhouseCoopers ČR
UPS Czech republik s.r.o.

Individuální dárci
Adamovský Pavel
Bastlová Hana
Baudišová Jarmila
Baumruková Jaroslava
Bednář Jan
Borská Hana
Brož František
Brožová Pavla
Čermáková Vlasta
Chmela Igor
Chmelík Radek
Dietlová Magdalena
Dvořáková Eva
Elfmarková Monika
Frösslová Markéta
Geussová Miluše

Groman Martin
Haindl Olga
Hájek Milan
Hejduková Lenka
Holá Lída
Janečková Barbora
Janouch Vratislav
Jappe Lívia Sganzerla
Kadanik Jaroslav
Kándlová Adéla
Karlíková Jindra
Klempererová Sylvie
Klimešová Marie
Kolář Karel
Košňarová Radka
Kratochvíl Michael
Křivohlavá Jitka
Kučerová Milada
Kuldová Eva
Krušinová Jana
Kučová Martina
Louda Lee
Matuška Pavel
Měšťanová Eva
Molek Bohumil
Nebázlivý Jan
Novotný Jiří
Pelcová Kateřina 
Pospíšilová Hana
Pöthe Peter
Rambousek Vít
Ruffer Emil
Slezák Marek 
Smutný David
Soukup Jan
Soukupová Klaudie
Soukupová Regina
Tomanová Yveta
Tomáš Filip
Trojanová Marie
Urbánek Gabriel
Veldová Zuzana
Wolfová Eva
Vintrychova Michaela

Děkujeme také MČ Praha 6 za poskytování čás-
ti objektu využívaného pro Dům Přemysla Pitt-
ra pro děti.

Zvláštní poděkování věnuje-
me dobrovolníkům, kteří nám 
v tomto roce věnovali pravidel-
ně svůj čas a pomáhali nám.

Dobrovolnictví pro práci s dětmi
Jana Králová, Judita Hačecká, Barbora Dvořáková, 
Markéta Volfová, Tereza Baudišová, Kristýna Pát-
ková

Firemní dobrovolnictví
UPS Czech republik s.r.o., Rotary2240, GE Mo-
ney Bank, a.s.

Naši přátelé

Děkujeme všem, kteří nám v tomto roce pomáhali pomáhat.

Věcné dary 

Boomerang Publishing
Dart tisk
Helma Roto
COEX, s r.o.
Change 4 Children
IKEA Zličín
Restpoint s.r.o.
UPS Czech republik s.r.o.
WorldClass
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Usilujeme o to,   
aby se děti v rodině   
cítily šťastně 
a bezpečně.  



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 
e-mail: info@dumtriprani.cz
www.dumtriprani.cz

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

Dům tří přání, o. s.


