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Unikátní mapa Ohrožené dítě pomáhá dětem a 

rodinám v krizové životní situaci  

 

Nezisková organizace Dům tří přání spustila online mapu s názvem Ohrožené dítě, jejíž cílem 

je pomoci dětem a rodinám v náročné životní situaci vyhledat adekvátní odbornou pomoc. 

Mapa Ohroženého dítěte vznikala více než dva roky a nabízí rodinám komplexní, a přitom 

snadno dostupnou cestu k nalezení nejbližší odborné organizace. Do projektu se zapojily 

organizace pro rodiny a děti z celé České republiky a uživatelé najdou na portálu 999 míst, 

která mohou v obtížné situaci kontaktovat. Vizuál k Mapě Ohroženého dítěte vytvořila 

ilustrátorka Kateřina Kynclová. Mapu Ohroženého dítěte najdete na www.ohrozenedite.cz. 

„K vytvoření online mapy nás přivedly zkušenosti dětí a rodin, se kterými spolupracujeme v  Domě tří 

přání. Slýcháváme od nich, jak je složité se zorientovat v možnostech odborné pomoci a nalézt 

organizaci, která je specializovaná na problematiku, se kterou se dítě nebo rodina potýkají ,“ 

vysvětluje motivaci organizace k vytvoření mapy ředitelka Domu tří přání Miroslava Flemrová. 

 „Rodič často tápe, jestli má zajít k pediatrovi, do rodinné poradny, k psychiatrovi, nebo na orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, a zda takové služby má vůbec ve svém okolí dostupné. Prostřednictvím 

této mapy bychom rodinám chtěli toto hledání usnadnit a zkrátit jim cestu k  nalezení podpory, kterou 

potřebují,“ uzavírá Flemrová.  

Obsáhlá nabídka služeb neziskové organizace Dům tří přání se odráží v mapě Ohroženého dítěte, která 

reaguje na široké spektrum životních situací ohrožující zdravý vývoj dětí. Od problémů s učením nebo 

chováním přes obtížnou komunikaci v rodině až po psychické problémy dítěte, existenční potíže a násilí 

v rodině. Mapa navíc může sloužit i odborným pracovníkům, kteří mají pocit, že se s dítětem v jejich 

okolí něco děje. Součástí mapy je také soubor textů, který umožní základní orientaci v potížích, se 

kterými se mohou děti potýkat. Orientace v online mapě je přitom snadná – prostřednictvím 

barevných ikonek v pravém dolním rohu mapy si uživatel označí kategorii, do které jeho potíže 

spadají. Mapa dle tohoto zadání najde organizace a zařízení, která se dané problematice v jeho 

lokalitě věnují.  

Vizuál k projektu Ohrožené dítě vytvořila ilustrátorka Kateřina Kynclová. „Sama mám ročního syna, 

a přestože naštěstí nemám s ničím podobným zkušenost, jsem za takovou iniciativu ráda a považuji 

ji za potřebnou. Zorientovat se v nabízených možnostech nebývá lehké,“ dodává k projektu Kynclová.  
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Organizace, které pracují s dětmi a měly by zájem se k mapě připojit, mohou kontaktovat neziskovou 

organizaci Dům tří přání a po vyplnění formuláře budou k mapě bezplatně registrováni.  

Sami organizátoři projektu Ohrožené dítě mají v plánu do budoucna rozšířit nabídku mapy o 

organizace, které se zabývají nesporným řešením rozvodových konfliktů.  

Dům tří přání, z.ú.  

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich 

rodinám v náročné životní situaci. Primárním cílem organizace je podpořit rodinné výchovné prostředí 

a minimalizovat umístění dětí do ústavní výchovy. Současně se zaměřuje na výchovné problémy dětí, 

problémy v rodinách nebo rodiny v rozvodových řízeních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média 

Bc. Veronika Havlíková 

telefon: 602 662 088 

e-mail: veronikahavlikova@dumtriprani.cz  


