
Vracíme 
dětem 
barvy 
do 
života

Dům tří přání je nestátní 
nezisková organizace 
poskytující pomoc a podporu 
dětem a jejich rodinám 
v náročné životní situaci.



Vracíme dětem barvy do života
Centrum pro rodiny Delta  
Centrum rodinné terapie Horizont 
Centrum pro děti Mezipatro 
Dům Přemysla Pittra pro děti
Krizová pomoc dětem Šestka 

Dům tří přání, z. ú., je nestátní nezisková organizace 
poskytující pomoc a podporu dětem

a jejich rodinám v náročné životní situaci.
Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině
a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují.

Dětem a jejich rodičům pomáhají naši sociální pracovníci,
speciální pedagogové, rodinní terapeuti a další odborníci 

v komplexně provázaných službách napříč pěti centry:  
Centrum pro rodiny Delta, Centrum rodinné terapie Horizont, 

Centrum pro děti Mezipatro, Dům Přemysla Pittra pro děti 
a Krizová pomoc dětem Šestka.

obtížná životní situace
krize v rodině
rozvodový konflikt
problémy v rodinné komunikaci
obtíže a nejistoty při výchově dítěte
problematické vztahy dítěte s vrstevníky
emoční obtíže dítěte
problémové chování dítěte
potíže dítěte ve škole
traumatický zážitek dítěte
duševní onemocnění rodiče nebo dítěte

Dům tří přání, z. ú,
Karlovarská 337/18, 161 00, Praha 6 – Ruzyně
Kontaktní adresa: Vltavská 24a/3101, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
Telefon: 602 551 903 (asistentka, personalistka), 602 662 099 (ředitelka organizace)
E-mail: info@dumtriprani.cz
www.dumtriprani.cz, www.ohrozenedite.cz
Datová schránka: ID datové schránky: 67b7dmw

Dům tří přání, z. ú., je registrovaný poskytovatel sociálních služeb a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.



Ročně jsme součástí  
471 příběhů dětí a jejich rodin.  
Na naši pomoc však čeká 
mnoho dalších, kteří se ocitli 
v náročné životní situaci.
Věříme, že s vaší pomocí 
a podporou jim 
dokážeme pomoci.

7540257001/5500 
Děkujeme, že spolu s námi 
pomáháte vracet dětem 
barvy do života. 



Vracíme dětem barvy do života
Ročně jsme součástí 471 příběhů dětí a jejich rodin.
Na naši pomoc však čeká mnoho dalších,  
kteří se ocitli v náročné životní situaci.
Věříme, že s vaší pomocí a podporou 
jim dokážeme pomoci.

7540257001/5500
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte vracet dětem barvy do života. 

Dům tří přání, z. ú., je nestátní nezisková organizace 
poskytující pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v náročné 

životní situaci. Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině 
a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují. Dětem a jejich 

rodičům pomáhají naši sociální pracovníci, speciální pedagogové, 
rodinní terapeuti a další odborníci v komplexně provázaných 
službách v pěti centrech: Centrum pro rodiny Delta, Centrum 

rodinné terapie Horizont, Centrum pro děti Mezipatro,  
Dům Přemysla Pittra pro děti a Krizová pomoc dětem Šestka. 

Dům tří přání, z. ú.
Vltavská 24a/3101, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
Telefon: 724 865 003
E-mail: fundraising@dumtriprani.cz 

www.dumtriprani.cz

20 let existence 
471 dětem ročně pomůžeme
35 zaměstnanců
2552 konzultací



Pomáhej
s námi

Dům tří přání je nestátní  
nezisková organizace 
poskytující pomoc  
a podporu dětem  
a jejich rodinám 
v náročné životní situaci. 
Naším cílem je, aby děti 
mohly vyrůstat ve své 
rodině a v podmínkách, 
které pro svůj zdravý 
vývoj potřebují. Chcete 
nám s tímto úkolem 
pomoci a stát se 
součástí organizace?

Vracíme dětem 
barvy do života.



Vracíme dětem barvy do života

Centrum pro děti Mezipatro
Vltavská 24a/3101, Praha 5, tel.: 724 865 400

Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18, Praha 6, tel.: 607 199 291 

Činnosti, ve kterých se dobrovolníci v Domě tří přání uplatňují:
- pravidelné doučování dětí, pomoc s přípravou do školy
-  výpomoc lektorům skupinových programů  

v Centru pro děti Mezipatro 
-  příprava a realizace volnočasových aktivit pro děti 

v Domě Přemysla Pittra 
-  příležitostná pomoc při přípravě a realizaci celoorganizačních 

akcí a prezentaci činnosti organizace

Uvítáme dobrovolnice a dobrovolníky, kteří mají:
- zájem o dlouhodobější spolupráci (alespoň 3 měsíce)
- ukončené středoškolské vzdělání (či kteří dosáhli 18 let věku)
- chuť pomáhat ohroženým dětem
- zájem získávat praxi pod odborným vedením a intervizí
-  kreativní přístup k procesu výuky a k přípravě volnočasových 

aktivit

Dobrovolníkům nabízíme:
-  smysluplnou činnost v respektované organizaci působící  

v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí
- profesionální a přátelský pracovní tým
- pravidelné intervize a vzdělávací semináře s odborníky 
- možnost získání praxe a potvrzení o ní
- neformální setkávání (např. letní grilování)

Jak se stát dobrovolníkem?
Zašlete životopis a krátký motivační dopis 

na e-mailovou adresu dobrovolnik@dumtriprani.cz 
Máte další otázky? 

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám brzy ozveme.



Máš
problém?

Krizová pomoc dětem Šestka 
Ahoj, jsme z centra krizové 
pomoci a jsme tu pro tebe, 
pokud máš nějaký problém 
a ocitl ses v situaci, se kterou 
si sám nevíš rady.

Můžeš přijít,
nebo nám zavolej,
napiš a přijď  
k nám. 
Pomůžeme ti.



Vracíme dětem barvy do života
Můžeš se na nás obrátit, když:
- jsi dítě či dospívající ve věku do 18 let
- si nemáš s kým promluvit nebo se cítíš osaměle
- prožíváš těžké chvíle a bojíš se o nich mluvit
- jsi naštvaný / naštvaná, jsi smutný / smutná, 
-  máš pocit, že ti nikdo nerozumí, nevíš, 

co se s tebou děje, nevyznáš se sám v sobě
-  někdo ti ubližuje, máš strach, 

propadáš zoufalým myšlenkám
-  špatně spíš, nemáš chuť k jídlu,  

do ničeho se ti nechce
- jsi ztratil někoho blízkého
 

Přijít můžeš sám nebo s někým, komu věříš.
Nebo nám zavolej nebo napiš a domluvíme se spolu, 

kdy bys mohl přijít.

Jak ti můžeme pomoci:
- budeme s tebou a budeme ti naslouchat
- můžeš s námi mluvit otevřeně o všem, co tě trápí a co potřebuješ 
- pomůžeme ti vyznat se ve tvé situaci, společně zkusíme najít řešení 

Nemusíš nic platit.  
Nemusíš se představovat,  
můžeš přijít anonymně.

Kde jsme tu pro tebe:
Karlovarská 337/18, Praha 6 – Ruzyně, telefon: 607 531 818, e-mail: krizovapomoc@dumtriprani.cz
www.dumtriprani.cz
bus č. 225, 168, zastávka Jiviny
Ambulantní forma: pondělí 12:00–18:00, čtvrtek 12:00–16:00 
Terénní forma: úterý 8:30–15:30, středa 8:30–12:30
Najdeš nás i na adrese: Vltavská 24a/3101, Praha 5 – Smíchov, metro B , stanice Anděl
Krizová pomoc: pondělí a středa 14:00–18:00

Krizová pomoc dětem Šestka je jedním z center nestátní neziskové organizace Dům tří přání, z. ú., která poskytuje 
všestrannou pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. 
Registrovaná sociální služba: krizová pomoc. 


