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TŘI PŘÁNÍ
PRVNÍM PŘÁNÍM 

 JE, ABY DĚTI U NÁS MOHLY  
VYSLOVOVAT SVÁ PŘÁNÍ.

DRUHÝM PŘÁNÍM 
JE VYTVÁŘET U NÁS DĚTEM  

A JEJICH RODINÁM OCHRANNÉ 
A PODPORUJÍCÍ PROSTŘEDÍ. 

TŘETÍM PŘÁNÍM 
JE, ABY DĚTI A RODIČE  

UMĚLI PŘEKONÁVAT 
NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

Vracíme dětem barvy do života4



Vážení kolegové, podporovatelé, klienti, 
rok se s rokem sešel a vy opět ote-
víráte výroční zprávu Domu tří přá-
ní. Nemohli jste si nevšimnout, že její 
grafická podoba je jiná. Dům tří přá-
ní dospívá v letošním roce ke dvace-
ti letům své existence. Už v roce 2019 
jsme se začali zabývat tím, co to pro 
nás znamená, co nám dvacet let exis-
tence dalo, jaká poznání a zkušenosti, 
a o co jsme naopak přišli, čeho jsme 
se museli zbavit a co nás po dvace-
ti letech tíží.  Tyto otázky nás přived-
ly k poznání, že naše vizuální identita 

– obal, šaty, kterými se prezentujeme veřejnosti, už poněkud za-
ostávají za obsahem – tím, co děláme, jací jsme, jací chceme být. 
V jedné známé písni se zpívá: „… dětské šaty jsou ti přítěží…“. S lás-
kou, úctou a pochopením, že tyto staré šaty měly v době vzniku, 
růstu a zrání Domu tří přání své místo, ale že je nutno jít dál, jsme 
původní šaty – logo – a celou původní vizuální podobu proměni-
li. Tato proměna byl dlouhý, předlouhý proces plný slepých uliček 
a těžkostí. Věnovali jsme mu více než rok. Výsledkem je hravá, ve-
selá a barevná vizuální podoba. Šaty, které nám sluší a které bude-
me dále zdobit, pečovat o ně a rozvíjet je. 

Doufáme, že připomenutí dvaceti let existence na stránkách 
této výroční zprávy bude milé pro všechny, kteří Domu tří přání 
dali vzniknout, pomáhali růst, přispívali svými schopnostmi, ná-
pady, penězi, energií a tvořivostí. Bylo vás mnoho a to, že dnes je 
Dům tří přání respektovanou organizací v oblasti pomoci ohrože-
ným dětem, je také vaše zásluha. My, kteří káru táhneme teď, vám 
za to moc děkujeme a věříme, že vám děláme radost. 

Když se vrátím zpět do roku 2020, vracím se k dalšímu význam-
nému rozhodnutí – stěhování. Tři týmy (Centrum pro rodiny Delta, 
Centrum pro děti Mezipatro a administrativní tým) díky tomu zís-
kaly nové prostory v krásném pavlačovém domě na pražském 
Smíchově. Stěhování probíhalo na jaře 2020, v době prvního lock- 
downu. Bylo spojené s mnohými nesnázemi, obrovským úsilím 
stěhovací firmy, ale především všech v organizaci. Nejvíc pomáha-
li ti, kteří přišli a nosili spousty věcí nejprve do suterénu a pak do 
  

3. a 4. patra. Bez výtahu. Společně jsme pak obdivovali výsled-
nou proměnu. A ta stojí za to! Poprvé v historii organizace mají 
centra skutečně profesionální zázemí pro pracovníky a útul-
né konzultační místnosti pro klienty, navíc máme krásný ate-
liér a nové detašované pracoviště Krizové pomoci dětem Šestka.  
Bohužel nám epidemie ukázala, že sebelepší zázemí pro služby 
nemusí být vůbec k ničemu. Nechci se zde vracet k tomu, co jsme 
vše museli v souvislosti s epidemií zvládnout, na co jsme muse-
li reagovat, kolik tvořivosti jsme museli prokázat. Chci říci, že jsme 
to zvládli. Až na krátké období na jaře 2020, kdy poskytování am-
bulantních služeb omezila vládní nařízení, jsme služby poskytova-
li neustále, pandemii navzdory. Zvlášť náročné pro nás bylo udržet 
provoz v Domě Přemysla Pittra pro děti. 

Nejen v době pandemie, ale po celý rok nám opět velmi po-
máhala podpora všech, kterým osudy našich dětských klientů ne-
jsou lhostejné. 

Je jedno, zda jde o velkou finanční podporu z firemní nadace 
nebo o drobný příspěvek individuálního dárce, případně o věcný 
dar v podobě oblečení pro děti nebo vynikající kávy pro pracovní-
ky. Každá podpora se počítá a jsme za ni moc vděční. Za všechny 
malé i velké klienty moc děkujeme. 

V souvislosti s dopady pandemie na děti a rodiny vidíme, že po-
třebnost našich služeb se nemění, spíše se zvyšuje. Nejen proto 
nás těší, že se nám podařilo zahájit pilotní provoz multidisciplinár-
ního týmu pro děti ohrožené duševním onemocněním. Doufáme, 
že tento tým se postupně stane součástí naší organizace. 

Vážení přátelé, byl to rok plný mnohých drobných i větších 
úspěchů, radostných a bohužel i smutných událostí. Uspěli jsme 
v mnohých grantových řízeních a v mnohých ne, skončili jsme 
těsně pod stupni vítězů v soutěži Neziskovka roku, naše krizová 
pomoc má vlastní prostory v Domě Přemysla Pittra… Není zde 
prostor vyjmenovat všechno. Život má tu pěknou schopnost při-
nášet stále nové výzvy, a když alespoň trochu chceme, čas nám 
dává možnost mnohé události srovnat do pocitu, že rok 2020 byl 
náročný, ale krásný zároveň. A že byl právě takový, jaký měl být. 

Mgr. Miroslava Flemrová, 
ředitelka Domu tří přání, z. ú. 

Úvodní slovo
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ADRESA SÍDLA
Karlovarská 337/18, 
161 00 Praha 6 – Ruzyně
IČO: 265 444 31
DIČ: CZ265 444 31
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 170 285 379/0800

ORGÁNY 
STATUTÁRNÍ ORGÁN 
Mgr. Miroslava Flemrová

SPRÁVNÍ RADA
Barbora Líška Kratochvílová
Mgr. Martina Tesařová
Ing. Eliška Šimanová

DOZORČÍ RADA
Mgr. Hana Šnajdrová
PhDr. Helena Vostradovská
PhDr. Lucie Plešková

Pomáháme dětem a jejich rodinám, které se 
ocitly v náročné životní situaci. Naší snahou je 
umožnit těmto dětem bezpečný návrat a další 
vývoj v původní rodině.

PRO KOHO TU JSME
Služby poskytujeme dětem v ohrožení 
ve věku od 0 do 18 let:
–  dětem ohroženým výchovnými problémy 

a poruchami chování;
– dětem ohroženým vztahovou a osobní krizí;
–  dětem týraným, zneužívaným, 

zanedbávaným (syndrom CAN);
– dětem z pěstounských rodin;
–  dětem hospitalizovaných rodičů, rodičů 

s psychiatrickým onemocněním, závislostí 
na návykových látkách, ve výkonu trestu 
odnětí svobody apod.;

–  rodičům, kteří si nejsou jisti svojí výchovnou 
rolí, potřebují pomoc s výchovou dětí, 
s navázáním vztahu s dětmi apod.;

a rodinám, které se potýkají s:
–  obtížnou životní situací nebo krizí 

v rodině;
– problémy v komunikaci;
–  obtížemi a nejistotami při 

výchově dítěte;
–  vztahovými nebo 

emočními obtížemi 
dítěte;

–  problémovým 
chováním dítěte;

– potížemi dítěte ve škole;
–  traumatickými zážitky 

dítěte.
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NAŠE CÍLE
ZLEPŠIT 
okamžitou situaci dítěte.

PODPOŘIT  
dítě ve zvládnutí 
obtížné situace v životě.

POSÍLIT  
rodičovské kompetence 
a zlepšit rodinné vztahy.

PŘEDCHÁZET 
umístění dítěte 
do ústavní výchovy.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
Klademe důraz na nejlepší zájem 
dítěte, jeho práva, potřeby a přání.

Respektujeme každou rodinu a její 
jednotlivé členy, náš přístup je vždy 
individuální.

Podporujeme rodinu k aktivnímu 
a samostatnému řešení situace. 

Pracujeme s celou rodinou při řešení 
situace dítěte.

Spolupracujeme – náš tým je 
multidisciplinární a složený 
z odborníků ze sociálních, 
psychologických i pedagogických 
profesí, spolupracujeme i s dalšími 
odborníky.
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Rok 2020 ve fundraisingu a projektech. 

Milí podporovatelé 
a partneři, 
v Domě tří přání je pro nás fundraising jako puzzle. Každý z dílků 
skládačky je stejně důležitý a nepostradatelný. S našimi partnery 
chceme být pevně spojeni dobrými vztahy a společně tvořit celek, 
který může být inspirací nejen pro širokou veřejnost. Rádi přijímáme 
další dílky, které rozšiřují pomoc dětem. 

Skvělým příkladem, kdy do sebe vše zapadlo, je spolupráce 
s lidmi z Vaše budoucnost.cz. Vše začalo individuálním finančním 
darem a pokračovalo prací party dobrovolníků na zahradě Domu 
Přemysla Pittra pro děti. Nakonec byl poskytnut další finanční dar 
v rámci soutěžní sbírky ČSOB pomáhá regionům. Taková spolupráce 
nás naplňuje a povzbuzuje k dalšímu překonávání překážek. 
Děkujeme za ni. 

Zmiňovaný Dům Přemysla Pittra pro děti se bohužel i v roce 
2020 potýkal s nedostatkem finančních zdrojů. O to více si 
vážíme příspěvku Nadace J&T, která dodatečně navrhla navýšení 
prostředků a poskytla nám podporu v maximální výši, abychom 
mohli realizovat nezbytné opravy a zajistit provoz.

Kromě oprav nás potkaly i neodkladné investice. V roce 2020 
svoji roli sehrál i náš sbírkový účet. Díky několikaletému střádání 
darů jsme mohli zakoupit nové auto pro děti z Domu Přemysla 
Pittra, kterým je vychovatelé rozváží do škol, na kroužky a zájmové 
aktivity. Krásná ukázka síly drobného finančního příspěvku.

Základem existence naší organizace jsou pro nás však stále 
státní dotace (zdroje v roce 2020: státní prostředky – 86 %, 
nadace a nadační fondy – 12 %, firemní a individuální dárci – 
2 %). Ve strategickém rozvoji proto usilujeme o větší vyváženost 
financování. Chceme být nadále stabilní organizací a ve větší 
diverzifikaci zdrojů vidíme větší jistotu, která je odrazovým 
můstkem pro kvalitu našich služeb.

Vážení partneři, vysoký standard poskytovaných služeb, který 
je pro nás tak důležitý, můžeme v dlouhodobém horizontu držet 
jen díky dlouhodobým partnerům, jako je například Nadace Terezy 
Maxové, Nadace Avast (nyní Nadační fond Abakus), Nadace J&T, 
Nadace ČEZ, Nadace Jistota KB, se kterými spolupracujeme už řadu 
let. Takto bychom mohli pokračovat. Co partner, to nějaký příběh 
a díky těmto příběhům můžeme společně ovlivňovat příběhy dětí. 
Děkujeme všem, kterým není budoucnost dětí lhostejná a kteří 
společně s námi pomáhají vracet dětem barvy do života. 

       Ing. Zdeněk Hercik, 
       zástupce ředitelky, fundraiser 
       a projektový manažer

FUNDRAISING 
A PROJEKTY
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Rok 2020 v propagaci a komunikaci. 

Vážení přátelé,  
podporovatelé a příznivci 
Domu tří přání, 
vítám vás na stránkách výroční zprávy, která reflektuje rok 2020 
a současně reaguje na významné události a změny roku 2021: 
20. výročí založení organizace a novou vizuální identitu. Protože 
na tyto změny nereagovat nelze. 

Ale pěkně popořádku. Než shrnu, co se dělo v oblasti propagace 
a komunikace v roce 2020, musím se vrátit do podzimu 2019. V této 
době jsem do Domu tří přání nastupovala. Přebírala jsem propagaci, 
nutno říct, ve velmi bezprizorním stavu. Už tehdy jsem však viděla 
propagační potenciál Domu tří přání, množství kvalitního obsahu, 
odborníků a témat. Bylo jasné, že všech vytyčených cílů a následně 
i úspěchů nedosáhneme bez změny vizuální identity – moderní, 
výrazné, nápadité. Takové, která by odpovídala komunikačním 
potřebám současné doby. 

Ve spolupráci s obsahovou agenturou Boomerang a za podpory 
ředitelky organizace jsme na její změně začali pracovat právě už 
na podzim 2019. V dalších oblastech propagace a v komunikaci 
jsme jako organizace také nezaháleli. Po nastavení cílů a vytvoření 
strategie jsme v únoru 2020 představili novinářům a veřejnosti 
Mapu ohroženého dítěte. Vizuál k projektu vytvořila ilustrátorka 
Kateřina Kynclová a veřejnosti jsme mapu představili v komunikační 
kampani, kterou jste právě v únoru 2020 mohli potkávat na všech 
trasách metra. Nejen u široké veřejnosti, ale i na mediální scéně 
slavil jak vizuál, tak samotný projekt úspěch. Prezentovali jsme ho 
například v ranním Studiu 6 v České televizi nebo v pořadu Sama 
doma. Mapa ohroženého dítěte se stále těší úspěchu a flexibilně 
pomáhá dětem i celým rodinám v náročných situacích. Budeme 
moc rádi, když se nám podaří vám v příštím roce oznámit, že ji nově 
najdete i ve formě aplikace ve svých chytrých telefonech. 

Propagace a komunikace organizace v roce 2020 se nesla 
v duchu nového nastartování a oživení. Cílem bylo přiblížit 
veřejnosti služby Domu tří přání, naše témata a možnosti pomoci. 
Jako PR manažerka organizace jsem se soustředila na důsledný 
výběr obsahu na sociálních sítích, ve spolupráci s administrátorkou 
webu jsem upravila naše webové stránky a začaly jsme plnit nově 
vzniklou záložku blog. V září 2020 jsme spustili projekt „Sociální 
pracovníci, naši hrdinové“, ve kterém se prostřednictvím rozhovorů 
s terapeuty a sociálními pracovníky Domu tří přání snažíme 
představit práci v naší organizaci, ale i v sociálních službách. 

PROPAGACE 
A KOMUNIKACE

To vše by nešlo bez fotek našeho dvorního fotografa Tomáše 
Prince. Díky, Tomáši! Na podzim 2020 jsme se věnovali projektu 
na přiblížení problematiky rozvodových konfliktů, na kterém stále 
pečlivě pracujeme, začali jsme spolupracovat s crowfundingovou 
platformou Donio a soutěžili jsme v Neziskovce roku. Konec 
roku jsme zakončili po mnoha měsících hledání, porad, diskuzí 
konečným návrhem nové vizuální identity Domu tří přání, se kterou 
se setkáváte na stránkách této výroční zprávy. 

Dovolte mi v závěru mého příspěvku být osobní. Jak v osobním, 
tak pracovním životě věřím v přesvědčení, že na ty správné věci 
se má počkat a že člověk pozná, kdy to správné je. A to i přesto, že 
to čekání často trvá a bolí. Hledání nové vizuální identity nebylo 
procházkou růžovým sadem. Zabralo nám mnohem více času, než 
jsme si plánovali. Vystavilo nás mnoha slepým uličkám, diskuzím 
a zamyšlení: kdo jsme, proč tu změnu děláme, jak se chceme 
prezentovat a na koho cílíme. 

Věříme, že po důkladném zodpovězení všech těchto otázek 
a mnoha hodinách práce vám představujeme vizuál, který budete 
rádi potkávat, ať ve virtuálním či reálném prostoru. Vizuál, který vás 
bude inspirovat, bavit a který se stane silnou značkou profesionální, 
odborné a moderní organizace. V úplném závěru se sluší ještě 
poděkovat – nová vizuální identita by nevznikla bez kreativity, 
ochoty a trpělivosti agentury Boomerang, otevřenosti týmu nové 
změně a trvalé podpory ředitelky organizace. Těm všem velmi 
děkuji. 

Dámy a pánové, držíte v ruce výroční zprávu našeho 
předvýročního roku 2020. Na několika stranách vám 
prezentujeme historii organizace, představení služeb, klíčové 
projekty, ale i rozhovor se zakladatelkou Domu tří přání, 
MUDr. Elenou Turnovskou (mimo jiné jím chceme říct, že 
jakkoliv máme novou tvář, jsme si velmi dobře vědomi svých 
kořenů). Je to zpráva v mnohém výjimečná, proto se zastavte, 
nespěchejte a v klidu si ji přečtěte.  Inspirativní čtení!

Bc. Veronika Havlíková, 
PR manažerka



Pomáhejte
s námi

Vracíme dětem 
barvy do života.

Chcete nám s tímto úkolem 
pomoci a stát se součástí 
organizace? 
www.dumtriprani.cz

10



Centrum pro rodiny 
Delta
registrovaná sociální služba: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok 2020 byl pro Centrum pro rodiny Delta rokem výzev 
a prověřením flexibility celého týmu. Náhlé změny způsobené 
koronavirovou epidemií a vládními nařízeními nás přiměly hledat 
nová řešení a posouvat hranice možností poskytování naší služby. 

Do roku 2020 jsme vstoupili v plném personálním obsazení 
a vydrželi tak po celý rok. Na jeho konci jsme se už připravovali 
na plánovaný odchod našeho vedoucího Mgr. Michala Knihy 
a v roce 2021 jsem přebrala vedení Delty já, Lucie Hanžlová, a pevně 
věřím, že naše centrum bude i nadále vyhledávaným útočištěm pro 
rodiny potýkající se s krizí způsobenou rozchodem, rozvodem a jeho 
následky, nefunkční komunikací, výchovnými a mnoha dalšími 
problémy.

Rok 2020 nám přinesl jednu velkou změnu, a to stěhování 
našeho Centra pro rodiny Delta společně s administrativním 
týmem a týmem Mezipatra z Dejvic na Smíchov. Někteří z nás 
to uvítali s nadšením, otevřela se jim možnost dopravovat 
se do práce na kole, a někteří se zkrátka museli smířit s delší 
dojezdovou vzdáleností. Za všechny v Deltě však mohu říci, že 
drobné nevýhody vyvážily krásné a větší prostory a také možnost 
ovlivnit barvu výmalby a dalšího zařízení v našem centru. Ocenili 
jsme i blízkost pražské náplavky a možnost utužování týmového 
ducha Delty při točeném pivu a cideru po pracovní době. Souběžně 
se zabydlováním na Smíchově jsme čelili nové výzvě, a to práci 
s rodinami v online prostoru. 

Považovali jsme za důležité v práci pokračovat. I do rodin 
v rozvodovém konfliktu, kde se rodiče střídají v péči o děti, přibyl 
strach z neznámého a dříve nastavená pravidla předávání dětí 
přestávala platit v zájmu zachování zdraví dětí. Online prostor nám 
umožnil vytvořit prostředí pro uzavírání nových rodičovských dohod 
tak, aby děti nepřišly o kontakt ani s jedním z rodičů.

Ukázalo se, že to, čeho jsme se obávali, jako je ztráta osobního 
kontaktu s klienty a nemožnost spontánně reagovat na neverbální 
komunikaci, přineslo i výhody a v nejedné spolupráci umožnilo 
posun správným směrem. Rodiče zasažení dlouhodobým 
konfliktem mohli z bezpečí svého domova snadněji vycházet vstříc 
společným dohodám. Tuto zkušenost jsme se rozhodli v Deltě 
zachovat a konzultování v online prostoru se stalo běžnou součástí 

NAŠE ZAŘÍZENÍ 
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ PRACUJÍ V RÁMCI POVĚŘENÍ 
O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ. 

naší služby v případě, že situace neumožňuje osobní setkání. 
V létě jsme s kolegy vyrazili na třídenní vandr na Křivoklátsko, 

kde jsme společně zabloudili, zmokli, spali pod širákem, strávili noc 
na hradě Točník, ale také přemýšleli o našich klientech a rozvíjeli 
další možnosti, jak na rodinu v krizi nahlížet. V centru našeho zájmu 
bylo trauma jako takové a možnosti jeho vzniku právě v době, kdy 
se rodina rozchází. 

Grantová výzva nadace Sirius, které jsme se účastnili v roce 
2019 s výhledem na podporu rozvoje a zkvalitňování služeb Centra 
pro rodiny Delta, byla v prvním kole přerušena epidemiologickou 
situací. Náš bývalý vedoucí a ředitelka se však nenechali odradit 
a vstoupili v roce 2020 i do kola druhého. Stálo je to nemalé úsilí, 
žádost bylo potřeba upravit a znovu doplnit. A já dnes v roce 
2021 mohu říci, že jsme vstoupili do významného roku, který je 
XX. výročím existence celého Domu tří přání a snad bude i rokem 
úspěšného rozvoje Delty.  

       Mgr. Lucie Hanžlová, 
       Vedoucí Centra pro rodiny Delta

–  pomáháme rodinám v řešení vztahových 
konfliktů, ve zlepšení vzájemné komunikace 
a rodičům při obtížích týkajících se výchovy 
dítěte

–  poskytujeme socioterapeutickou podporu 
s využitím technik mediace a rodinné terapie

–  s rodinami pracujeme na základě jimi 
stanovených cílů

–  podporujeme rodiny v obnově kontaktu 
s dítětem, kdy v důsledku konfliktu může dojít 
k jejich vzájemnému odcizení

Kde nás najdete: 
Centrum pro rodiny Delta, Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
Telefon: 602 662 063
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Centrum rodinné terapie 
Horizont
registrovaná sociální služba: 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Rok 2020 v barvách koronavirových čísel byl pro Centrum rodinné 
terapie Horizont rokem, v jehož průběhu jsme přivítali 3 nové 
kolegyně. Všechny přišly s notnou profesní zkušeností a dávkou 
humoru a s ještě notnější chutí pracovat s rodinami a učit 
se způsobům, jak přispět k jejich spokojenějšímu fungování. 
Dochází mi, že i loni jsem v příspěvku do výroční zprávy zmiňovala 
především kolegyně jako alfy a omegy naší práce, jakkoli jsou 
darovaný kávovar či terapeuticky vybavená konzultační místnost 
také důležité. Budu doufat, že pravidelných čtenářů není tolik.

A těm, kteří čtou poprvé, musím rovněž zmínit, že rodiny k nám 
proudí jak z naší domovské Prahy 10, tak z přilehlých čtvrtí a díky 
Nadaci Komerční banky – Jistota můžou i z mimopražských krajů. 
Nadále jsme partnerem pro oddělení SPOD hledající cestu pro 
rodiče v konfliktu a jsme rády, že čím dál více i pro psychiatry, 
kteří o nás vědí díky projektu pro rodiny s výskytem duševního 
onemocnění. Otevřené dveře k nám také zůstávají všem rodičům, 
kteří se se svými dětmi ocitli v náročném nebo nejistém období. 
Tolik z roku 2020 na Doubravčické 21. 

A závěrem v reakci na naše nové motto dodávám, že pakliže Dům 
tří přání vrací dětem barvy do života, pak je děti a rodiny Domu 
tři přání nejprve dávají. Tedy děkujeme těm, kteří nás podporují 
a umožňují nám fungovat.

       Mgr. Kamila Mrkvicová, 
       vedoucí Centra rodinné terapie Horizont

–  prostřednictvím poradenství poskytujeme 
rodinám potřebné informace a odborné vedení 
při zvládání situace, která je trápí

–  v rodinné terapii umožňujeme rodinám 
možnost lépe rozumět vzájemným rodinným 
vazbám, individualitě jednotlivých členů 
a v případě potřeby následně učinit potřebné 
změny v rodinném soužití 

–  dětem či jednotlivým členům rodiny v průběhu 
spolupráce nabízíme individuální konzultace 
s cílem podpory a posílení jich samých 

–  podporujeme rodiny, které se potýkají 
s duševním onemocněním jednoho z členů

Kde nás najdete: 
Centrum rodinné terapie Horizont, Doubravčická 1474/21, 100 00 Praha 10 
Telefon: 606 664 262
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Centrum pro děti
Mezipatro
registrovaná sociální služba: 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Rok 2020 prověřil naši schopnost adaptace. Začal běžným 
provozem: poskytováním individuálních konzultací, seberozvojových 
skupinových programů, doučováním dětí. Pak se však začaly dít 
změny.

První byla personální, kolega se rozhodl ukončit pracovní 
poměr. Na „záskok“, do konce školního roku, se nám podařilo najít 
zkušenou kolegyni Katku, která s dětmi dokázala rychle navázat 
na předchozí kolegovu práci a dále v ní pokračovat tak, jak jsme se 
zavázali. 

Druhou změnou bylo plánované stěhování centra do větších 
a profesionálnějších prostor.  Ty v Dejvicích nám byly již dlouhodobě 
těsné a s rozrůstajícím se týmem a navyšující se kapacitou se stávaly 
čím dál tím více nevyhovující. V březnu proběhlo balení a stěhování 
centra na Anděl, v dubnu jsme pak pokračovali v jeho zabydlování 
a zútulňování.

Další změny se děly v důsledku opatření proti šíření koronaviru 
a karantén. Rychle jsme zareagovali  na poptávku po realizaci 
našich služeb ve virtuálním prostředí a zorientovali jsme se 
v dostupných online nástrojích, které komunita odborníků vyvíjela 
pro terapeutickou práci s dětmi. Ale jakmile to bylo v květnu opět 
možné, rádi jsme se vrátili s dětmi k osobnímu kontaktu, byť 
v rouškách.       

Přes letní prázdniny jsme pro děti s lektory skupinových 
programů připravili formou příměstského tábora dílny tvořivosti. 
Podařilo se mi také najít dva nové kolegy do týmu – Standu 
a Veroniku. Síťovali jsme školy a další odborníky v nové lokalitě 
Prahy 5 a připravovali spolupráci na nový školní rok.

Ten však přinesl opět řadu epidemiologických opatření a s nimi 
i nutnost omezit skupinové programy. Konzultace a doučování jsme 
však dětem nabízeli dále, primárně osobně v Mezipatře, ale i online 
přenosem v případě karantén nebo obav z osobního setkání.

Koronavirus ovlivňoval nejen formální podobu konzultací, ale 
i jejich náplň. Podporovali jsme děti v adaptaci na online výuku, při 
zvládání frustrace, poskytovali jsme prostor pro sdílení a ventilaci 
obav z onemocnění i z budoucnosti. Nabízeli jsme porozumění pro 
naštvání, nudu i pocit, že se život scvrkl jen na školní povinnosti. 
Společně s dětmi jsme zkoušeli objevovat nové zdroje, když nebylo 
možné vídat se s nikým mimo rodinu ani se věnovat v kroužcích 
a oddílech svým zájmům. Děti do konzultací přicházely mj. nabrat 
síly (zažít něco hravého, tvůrčího, radostného), často s vděkem, že 
mohly změnit prostředí a setkat se s námi tváří v tvář. Koronavirus 

–  poskytujeme dítěti individuální odborné 
konzultace na základě jeho potřeb a společně 
stanovených cílů

–  posilujeme kladný vztah dítěte ke škole 
a školním povinnostem (doučování ZŠ a SŠ 
učiva s dobrovolníky, reedukační cvičení, 
podpora ve zvládání domácí přípravy)

–  nabízíme dětem seberozvojové skupinové 
programy (výtvarně tvořivé, pohybové, 
znalostní, umělecko-terapeutické) 
a sebezkušenostní vrstevnickou skupinu

–  spolupracujeme se školami, které dítě 
navštěvuje, a s dalšími odborníky

Kde nás najdete: 
Centrum pro děti Mezipatro, Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5 
Telefon: 602 235 074

však zdaleka nebyl jediným tématem. I nadále jsme se věnovali 
individuálním potřebám a příběhům našich dětských klientů.    

Těší mě, že navzdory veškerým změnám roku 2020 zůstaly služby 
Mezipatra pro děti stabilní a dostupné. Poděkování patří mým 
kolegyním a kolegům, lektorkám skupinových programů a všem 
z řad dobrovolníků, kteří zůstávali flexibilní, optimističtí a vůči své 
práci a dětem po celý rok odpovědní. 

       Mgr. Karolína Pražáková, 
       vedoucí Centra pro děti Mezipatro 
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Terénní 
práce
registrovaná sociální služba: 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Terénní forma pomoci rodinám s dětmi je zaměřena zejména 
na podporu rodičovských kompetencí v oblasti zvládání výchovných 
problémů, komunikačních potíží v rodině, na otázky týkající se 
náplně volného času dětí nebo denního režimu a při hledání dalších 
zdrojů podpory v rodině i v okolí. Tato sociálně aktivizační služba 
běžela v loňském roce naplno až na krátké jarní období, které 
zasáhla první vlna pandemie.

Společná setkání v rodinách probíhala vesměs v jejich 
přirozeném prostředí, v domácnostech, nicméně podzimní 
epidemiologická zhoršující se situace vedla na část roku ke změně 
způsobu práce, a to do online konzultací. Tento způsob práce 
s rodinou nebyl úplně komfortní, jednak vyžadoval intenzivnější 
přípravu, více fantazie a kreativity na straně pracovníka, jednak se 
rodiny musely přizpůsobovat tomuto umenšenému prostoru před 
obrazovkou počítače. Některé rodiny také vyřadil nepříjemný virus 
ze spolupráce na nějakou dobu úplně.   

Pro terénní práci je zcela zásadní dobré pracovní zázemí, a to 
i proto, že terénní pracovník je jakýmsi „vysunutým tykadlem“ 
do širšího prostoru. O to víc je takové zázemí důležité: poskytuje 
inspiraci v podobě potřebných odborných pomůcek, ale i v podpoře 
týmu kolegů, jak těch nejbližších – v Centru pro děti Mezipatro, tak 
v širší odborné komunitě. Díky sdílení zkušeností z online konzultací 
jsme získali další nápady i odbornou vybavenost pro obdobné 
situace (nouzového režimu), i když doufáme, že je nebude potřeba 
často využívat ve virtuálním prostoru, ale v přímém kontaktu. 

Nakonec ještě důležitý dodatek k pracovnímu zázemí – na jaře 
jsme se přemístili z pražských Dejvic do podkrovních prostor domu 
na Smíchově, což vnímáme jako velký přínos.  Celé poschodí domu 
nabízí našemu pracovnímu týmu pohodlí díky dostatečnému počtu 
místností a potřebnému vybavení pro další práci.

       Mgr. Miriam Žilková, 
       terénní sociální pracovnice 

–  pomáháme rodinám porozumět příčinám 
potíží

–  poskytujeme potřebné informace a podněty 
směřující ke změně

–  posilujeme vstřícnou komunikaci v rodině
–  nabízíme nácviky zvládání konkrétních situací 
–  hledáme možnosti, jak v rodině vytvářet 

a upevňovat denní režim s ohledem na zdravý 
vývoj dětí a jak obohatit společně trávený čas

Kde nás najdete: 
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5 
Telefon: 607 051 252
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Dům Přemysla Pittra 
pro děti
Zařízení pracuje v rámci zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí v režimu zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Rok 2020 byl pro Dům Přemysla Pittra plný změn. Od roku 2019 naši 
službu trápil personální podstav, který se přenesl i do roku 2020. 
Během ledna odešla z týmu Kristina Jánošíková, která však neutekla 
úplně daleko a zakotvila v Krizové pomoci dětem Šestka. 

Po dlouhém hledání nastoupila během května nová kolegyně 
na pozici vychovatelky Alžběta Hálová. I přes to, bohužel, nebyla 
pobytová část stále v plném obsazení. V červnu se rozhodl 
po několika letech odejít Vojtěch Herentin, který zastával pozici 
zástupce ředitele a odborného pracovníka ambulance, ještě před 
svým odchodem přispěl vyčerpanému týmu vychovatelskou 
výpomocí na pobytové části. Přes opakovaná výběrová řízení se 
nedařilo obsadit pozice vychovatelů ani odborného pracovníka 
ambulance. Kvůli této situaci nebyl Dům Přemysla Pittra schopný 
zajistit možnost využití plné kapacity služby a následkem toho jsme 
museli omezit počet klientů. Již tak náročné měsíce zkomplikovala 
epidemiologická situace a opatření změnila chod naší služby. 
Připravovali jsme krizové postupy, chystali jsme se na možnost, 
že zde budeme pečovat o děti covid pozitivní, a naše prostory se 
proměnily v online učebny. 

Letní období jsme využili na rozsáhlé změny pobytu – vymalovalo 
se, zrekonstruovaly se koupelny, vyčistily a vyměnily se koberce. Celý 
Domeček tak získal nový vzhled a těšil se na plné obsazení. 

V létě se podařilo uspořádat socioterapeutický tábor, na kterém 
se podílela většina vychovatelů ve spolupráci s Kristinou 
Jánošíkovou. Na letní pobyt nás také doprovázela dobrovolnice 
z Mezipatra Kateřina Brokešová, která se natolik osvědčila a sžila 
s týmem, že se nakonec rozhodla posílit od října tým vychovatelů. 

Podzimní měsíce přinesly na Domeček očekávanou personální 
posilu a do týmu jsme mohli přivítat nejen Kateřinu, ale i novou 
vychovatelku Annu Krajícovou. Ve stejném období jsem také 
do ambulance nastoupila já. Díky tomu jsme opět mohli nabízet 
naši pobytovou službu v plném rozsahu a nadále pomáhat dětem, 
které se ocitly bez péče, zažívají náročné životní situace a nemohou 
tak setrvávat doma. 

V roce 2020 se také podařilo získat pro potřeby Domu tří přání 
prostory horního patra, získali jsme tím nové prostory a další část 
zahrady. Díky tomu došlo k prostorovému oddělení Domu Přemysla 
Pittra a Krizové pomoci dětem Šestka, která se mohla přesunout, 
ale zároveň s námi zůstat v úzké spolupráci. Ambulance Domu 

–  poskytujeme dítěti individuální odborné 
konzultace na základě jeho potřeb a společně 
stanovených cílů

–  posilujeme kladný vztah dítěte ke škole 
a školním povinnostem (doučování ZŠ a SŠ 
učiva s dobrovolníky, reedukační cvičení, 
podpora ve zvládání domácí přípravy)

–  nabízíme dětem seberozvojové skupinové 
programy (výtvarně tvořivé, pohybové, 
znalostní, umělecko-terapeutické) 
a sebezkušenostní vrstevnickou skupinu 

–  spolupracujeme se školami, které dítě 
navštěvuje, a s dalšími odborníky

Kde nás najdete: 
Dům Přemysla Pittra pro děti, Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Telefon: 235 302 698, 607 199 291

Přemysla Pittra tak získala více místa na konzultace s dětmi a rodiči. 
Velkou radost jsme měli ze zahájení revitalizace zahrady, se kterou 
nám velmi pomohli dobrovolníci. Zahrada tak postupně získává 
novou podobu a my díky tomu máme nyní možnost pěstovat si 
vlastní zeleninu, bylinky či květiny a využívat ji pro socioterapeutické 
účely. 

Současně se loňský rok nesl ve znamení solidarity a kromě již 
výše zmíněným dobrovolníkům a dárcům chceme moc poděkovat 
všem, kteří se podíleli na darování a šití roušek, dále značce Puma 
za nové dětské sportovní oblečení a velké díky patří dárcům, kteří 
umožnili výměnu našeho starého auta za nové. Dětem tak můžeme 
poskytovat pohodlnější přesuny k lékařům, do škol či na výlety.

Konec roku 2020 byl poslední zkouškou tohoto roku pro náš tým 
a nesl se ve znamení loučení s ředitelkou Karolínou Balcarovou. 
Závěrem mi ještě dovolte jedno osobní poděkování, které patří 
právě jí a celému týmu, za vše, co (nejen) v uplynulém roce zvládli, 
a s jakým nasazením o děti v Domečku pečovali. 

       Bc. Veronika Vejvodová, DiS. 
       ředitelka Domu Přemysla Pittra pro děti
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Krizová pomoc dětem 
Šestka
registrovaná sociální služba: 
krizová pomoc, sociální rehabilitace 

Na psaní výroční zprávy za rok 2020 jsem se docela těšila. Důvodem 
bylo, že oproti loňsku budu moci shrnout celý, náročný, ale pro 
Krizovou pomoc dětem Šestka úspěšný rok 2020. Rok, který zcela 
ovládl koronavirus a s ním spojená opatření. I naší službě pandemie 
překazila spoustu plánů a museli jsme se rychle přizpůsobovat 
a postupně reagovat na změněné potřeby klientů v krizi, ale věděli 
jsme, že je to přirozeně naše práce a zvládneme to.

Na začátku roku jsme zahájili síťování služby po institucích 
a organizacích, ale opakované lockdowny nám nedovolily tento plán 
naplnit, jak bychom si představovali, a tak se tento úkol stále různě 
posouvá. Stejně tak plánované workshopy, kterým jsme vytvořili 
program, ale už jsme je reálně neměli možnost prezentovat. Věříme, 
že nad osobní kontakty není a nic je plnohodnotně nenahradí. 
Online přístup jsme v Šestce zkoušeli i s klienty, ale v kontextu 
krize se nám neosvědčil, a tak jsme za zvýšených bezpečnostních 
a epidemiologických opatření upřednostňovali a zachovávali osobní 
kontakt. Děti a jejich rodiče to velmi ocenili a my jsme rádi, že chod 
krizových služeb vláda zachovala.

Na jaře 2020 jsme zahájili speciální programy pro děti na pobytu 
v Domě Přemysla Pittra, kam jsme dvakrát týdně docházeli 
a intenzivně vypomáhali. Byli jsme také součástí záložního týmu, 
který by péči o děti v případě potřeby převzal. Pro zachování 
chodu organizace jsme se aktivně podíleli na zajištění ochranných 
pomůcek, pro které jsme pravidelně jezdili i v pozdních nočních 
hodinách. V létě jsme naopak ve spolupráci s vychovateli Domu 
Přemysla Pittra uspořádali již po několikáté tradiční letní pobyt, 
který se nesl v duchu Malého prince a dovolil tak dětem se vrátit 
k jejich běžným aktivitám, které tolik postrádaly.

I přes zpoždění se za pomoci MČ Praha 6 podařilo dokončit 
rekonstrukci nově získaných prostor ve třetím patře Domu Přemysla 
Pittra pro děti, tam se Krizová pomoc dětem Šestka přes léto 
přestěhovala a konečně tak byla plně dokončena transformace 
celé služby krizové pomoci. Do nového zázemí bylo potřeba také 
vhodné vybavení a spousta nástrojů pro konzultace s dětmi, které 
jim zpracování krize usnadňují. Za přispění Nadace ČEZ se nám 
to podařilo a do centra jsme pořídili mnoho takových pomůcek, 
se kterými děti rády pracují a zároveň je to baví, protože díky nim 
rozvíjí svou přirozenou kreativitu a tvořivý přístup ke krizi. „Vracením 
barev do života“ tak u nás míníme to, že vracíme dětem a jejich 
rodinám schopnost vyrovnávat se s náročnými životními situacemi 

–  poskytujeme dětem jednorázovou 
i pravidelnou krizovou intervenci po celou 
dobu trvání krize, stabilizaci psychického 
a emočního stavu dítěte 

–  po překonání krize zprostředkováváme dětem 
následnou odbornou či terapeutickou pomoc 

–  pracujeme s rodiči na náhledu a porozumění 
situace dítěte

–  služba může být poskytována anonymně 
–  služba je částečně určena dětem umístěným 

na pobyt v Domě Přemysla Pittra pro děti

Kde nás najdete: 
Krizová pomoc dětem Šestka, Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně 
Telefon: 607 531 818 

a krizemi sami, svépomocí. Normalizujeme krizi jako běžnou součást 
života, se kterou se běžně potkáváme, začleníme ji do barevného 
spektra, kterým život je, a obohatíme jeho paletu o nové odstíny. 

I přes překážky roku 2020 se nám otevření služby dětem zvenčí 
(mimo pobyt v Domě Přemysla Pittra pro děti) podařilo. Služba 
Krizové pomoci dětem Šestka se stala konečně dostupnou i pro 
širší spektrum dětí a my jsme tak mohli dětem pomáhat házet 
na kostkách další a další šestky, aby měly další šance se v životě 
posouvat dál.

      Dominika Kemrová, DiS., 
      vedoucí Krizové pomoci dětem Šestka
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Vracíme dětem barvy do života
Už 20 let
„K Domu tří přání mám 
velmi osobní vztah, sleduji 
ho a doufám, že ještě dlouho 
sledovat budu. Přeji Domu tří 
přání do dalších let, aby zdroje 
financování nemizely a aby 
hospodářský výsledek každý 
další rok končil v černých 
číslech.“

Naďa Šarbortová, 
sestra Pavlíny Novotné,  
Účto, s. r. o.

„Milí přátelé, už 20 let jste 
obětavými průvodci dětí 
a pomáháte jim vyslovit jejich 
přání a potřeby. Srdečně 
vám děkujeme za vaši práci 
a přejeme hodně štěstí, 
energie a vytrvalosti na cestě 
podpory rodin, kterou rádi 
sdílíme s vámi.“

Ing. Jiřina 
Nachtmannová, 
manažerka pro provoz a granty
Nadace Terezy Maxové dětem

„Rád bych popřál všem, 
aby kouzlo Domu tří přání 
trvalo alespoň dalších dvacet 
let a dařilo se tak i nadále 
pomáhat vašim dětským 
klientům prožít šťastné 
dětství.“

Mgr. Jiří Kocourek,
manažer Nadace Komerční 
banky, a. s. – Jistota

„Za společnost Puma 
Czech Republic, s. r. o., mi je 
potěšením popřát Domu tří 
přání k 20. výročí jeho založení. 
V následujících letech mu 
přejeme mnoho dalšího 
odhodlání, elánu a správné 
lidi, kteří do fungování 
této organizace dávají své 
srdce. Je nám ctí být jeho 
dlouholetým partnerem 
a podporovat neziskovou 
organizaci pomáhající dětem 
a jejich rodinám v náročné 
životní situaci.‘‘

Jan Sochor,
generální ředitel PUMA Czech 
Republic, s. r. o.

„Co přeji Domu tří přání?
Ať nadále všechna jeho 
pracoviště poskytují kvalitní 
služby dětem a rodinám 
a ať si vy, kteří v Domě tří 
přání pracujete, můžete 
práce své i ostatních vážit 
a ať vám přináší radost. Ať je 
prostředím dialogu, vstřícnosti, 
otevřenosti a dobré vůle.
Ať dětem, rodinám, pracovním 
týmům, spolupracujícím 
odborníkům, podporovatelům, 
prostě všem, kdo s ním mají 
co společného, přináší něco 
nového, na co budou rádi 
vzpomínat a co zhodnotí jejich 
život.“

MUDr. 
Elena Turnovská,
zakladatelka a bývalá ředitelka 
Domu tří přání

„Domu tří přání k jeho 
20. výročí přeji, aby zůstal 
takový, jaký je. Aby byl 
i nadále prostorem, ve kterém 
děti a jejich rodiny mohou 
vyslovovat svá přání, a aby 
byl i prostorem, kde je možné 
hledat způsoby, jak ona přání 
plnit. Dále (si) přeju, aby 
Dům tří přání zůstal i nadále 
profesionálním a inspirativním 
prostředím, kde je jiný 
názor či pohled vnímán 
a podporován. A posledním, 
třetím přáním je, aby se Dům 
tří přání měl možnost rozvíjet 
a zároveň zůstal stát. Rozvíjet 
v činnostech, které dělá 
a zůstal stát na těch pevných 
základech, které si za ta léta 
vybudoval.“

Mgr. Michal Kniha, 
terapeut a bývalý zaměstnanec 
Domu tří přání

„Každé dítě na světě by mělo 
usínat v bezpečí a s pocitem, 
že je milováno. Ne každé má 
však takové štěstí, že toto 
může zažívat ve vlastní rodině. 
Jsme velmi hrdí, že můžeme 
prostřednictvím sbírky 
na Donio podpořit právě Dům 
Přemysla Pittra, který je tu pro 
všechny takové děti. Místo, 
které jim dává tolik potřebné 
zázemí a jejich rodinám 
profesionální podporu. 
Přejeme všem skvělým 
pracovníkům Domu Přemysla 
Pittra, dětem i jejich rodinám, 
aby i v dalších letech společně 
nadále vytvářeli šťastné konce 
všech těchto silných příběhů.“

Eva Kašpárková, 
správce příběhů
Donio
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ROZHOVOR 
Rozhovor se zakladatelkou Domu tří přání 
MUDr. Elenou Turnovskou.

Text: Bc. Veronika Havlíková

Elena Turnovská: 
Dům tří přání jsme zakládali 
pro děti, kterých se na jejich přání 
nikdo neptal
Dům tří přání v letošním roce slaví  
20. výročí založení. Jaká byla v roce 2001 
vaše motivace pro založení neziskové 
organizace Dům tří přání?
Díky krátkodobé práci s ohroženými 
dětmi jsem měla možnost poznat, co 
a jak je ve službách dětem nabízeno a co 
postrádám. Zároveň jsem si uvědomila, 
že lze něco změnit jak v přímé práci 
s dětmi a jejich rodinami, tak v oblasti 
propojování služeb sociálních, školských 
a zdravotnických. V době těchto úvah 
neexistovalo rodinné zařízení nabízející 
bezpečný prostor ke krátkodobému 
pobytu dětí za současné intenzivní práce 
s rodinou při pravidelných ambulantních 
konzultacích. A tak jsem iniciovala založení 
Domu tří přání, neziskové organizace, 
která se stala zřizovatelem tehdy 
Azylového domu Přemysla Pittra pro děti.

Otázka, na kterou jste již jistě odpovídala 
mnohokrát – proč zrovna tento název? 
Dům tří přání je název zvukomalebný, když 
se tak náhle vyjevil, rozveselil mě a nějak 
bylo jasné, že je to ono. A když se pak 
každý ptal, jaká přání, po čase jsem se už 
jen usmívala a se mnou i mnozí z těch, co 
se ptali. A napadlo mě povídání, které bylo 
v úvodu prvního písemného dokumentu 
o Domě tří přání.
„Název Dům tří přání evokuje otázku. 
A kde je otázka, vzniká prostředí 
k setkání, dialogu, příležitost slyšet 
a být slyšen a společně hledat odpovědi 
a řešení. Mít přání, po něčem toužit živí 
naději, naděje usnadňuje důvěru a důvěra 
pomáhá nalézat odpovědi. Dům tří přání 

je o přáních, inspiraci, nápadech, ale také 
o uvědomování si možností a omezení při 
jejich realizaci.“
V jiné rovině, která už se týká dětí, pro 
které Dům tří přání vznikl: „Dům tří přání 
je pro děti, kterých se na jejich přání nikdo 
neptal.“
A záhy jsem přidala, že je to přání kouzelné 
a že mně zbývají přání dvě, neboť si 
velmi přeji otevřít Dům tří přání, prostě 
si ráda hraju. (Ke kouzlení se později 
přidal i Harry Potter, když nás v Azylovém 
domě Přemysla Pittra pro děti navštívila 
J. K. Rowlingová s delegací a obdarovala 
nás podepsanými knížkami.)
A pak, při pravidelných rozhovorech 
s dětmi jsem s nimi mimo jiné o jejich 
přáních též hovořila. Nejen o možnosti 
a významu něco si přát, ale i o tom, co 
můžeme udělat pro jejich splnění sami, 
v čem nám může někdo pomoci, jak si 
o tuto pomoc říci, jak je dobré vnímat 
a rozlišovat důležitost toho kterého přání. 
A že je též dobré vědět, že přání jsou 
do jisté míry omezená, důležitější než jimi 
plýtvat je promyslet si a rozhodnout se, 
co skutečně chci, a pak mít odhodlání, 
odvahu si za splněním jít a hledat jak 
a s kým. Mluvili jsme o splněných přáních 
i těch nesplněných, o přijetí nezdaru, 
o posílení, když se nám to povede, 
o schopnosti se podělit a podílet se 
na splnění přání druhého apod. Bylo to 
pokaždé jiné, prostě takové, jak si přály 
děti. 

Jaké byly cíle organizace při jejím 
založení? Vnímáte nějaký posun či rozdíl 
od původní vize?
Cílem Domu tří přání při jeho vzniku bylo 
vytvořit pobytové zařízení rodinného typu 
ke krátkodobému pobytu dětí, které mají 
jakékoli problémy v rodině, a současně 
poskytnout podporu a provázení rodičům 
ambulantní formou. V poskytnutí 
profesionálních služeb týmy pracovníků 
na pobytu a v ambulanci jsme viděli 
způsob, jak dosáhnout zlepšení stavu 
dítěte a rodinné situace a umožnit tak 
co nejvíce dětem vyrůstat v přirozeném 
prostředí rodiny. 
Na druhou stranu, krátkodobý bezpečný 
pobyt dítěte a současná intenzivní práce 
s rodinou může včas odhalit nepřijatelná 
rizika, která dítě ohrožují. K profesionalitě 
kromě odborného vzdělání patřily 
i důležité výchozí předpoklady – dítě 
a jeho rodina jsou cílem (jsou v centru 
zájmu), nikoli prostředkem, celostní 
postoj, neutralita, respekt, komplexnost, 
týmová práce. Dalším cílem bylo iniciovat 
spolupráci s odborníky sociální, školské 
a zdravotnické oblasti tak, abychom 
přispěli ke koordinaci, propojení 
a návaznosti služeb jednotlivých 
odborností. Mezioborová spolupráce a její 
koordinace umožňuje nalézt společného 
jmenovatele a indikační kritéria, kdy 
a jakou službu napříč resorty využít. 
Rozdíly od původní vize sice nastaly, 
hlavně po předání Domu tří přání, 
nicméně to patří ke změnám.
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„Při pravidelných rozhovorech 
s dětmi jsem s nimi mimo jiné 
o jejich přáních též hovořila. 
Nejen o možnosti a významu 
něco si přát, ale i o tom, co 
můžeme udělat pro jejich 
splnění sami, v čem nám může 
někdo pomoci, jak si o tuto 
pomoc říci, jak je dobré vnímat 
a rozlišovat důležitost toho 
kterého přání. A že je též dobré 
vědět, že přání jsou do jisté 
míry omezená, důležitější než 
jimi plýtvat je promyslet si 
a rozhodnout se, co skutečně 
chci, a pak mít odhodlání, 
odvahu si za splněním jít 
a hledat jak a s kým.“

Během vašeho působení v Domě tří přání 
byl založen tehdy ještě Azylový dům 
Přemysla Pittra. Jaký je podle vás dnešní 
odkaz Přemysla Pittra? 
Přemysl Pitter pro mne byl a je jedním 
z největších Čechů naší historie, morální 
autoritou hodnou úcty.  Jméno v názvu 
pobytového zařízení jsem vnímala jako 
závazek. Hlásit se k jeho odkazu vyjadřovalo 
úctu k důstojnému životu, jehož součástí 
vždy byla i pomoc potřebným, bez 
předsudků, bez rozlišování, kdo a za jakých 
okolností je této pomoci hoden. 

Měli jsme pak navíc mnoho milých 
příležitostí setkávat se s jeho přáteli ze 
švýcarského spolku MILIDU. Sochařky 
z výtvarné skupiny FEMINA nám 
věnovaly odlitek busty Přemysla Pittra. 
Při přemýšlení jsem se na ni ráda dívala 
a vedla s Přemyslem Pittrem fiktivní dialog. 
Jednou mne navštívil pán, našel si nás 
na internetu, smekl slaměný klobouk se 
sdělením, že ho dostal od Přemysla Pittra, 
stejně jako hodinky, na které se významně 
podíval a které od té doby stále nosil. Byl 
to pan Miroslav Matouš, přítel Přemysla 
Pittra, filozof, spisovatel, básník, kazatel, se 
kterým jsme se pak opakovaně scházeli a on 
vyprávěl, a že měl co… A podobných setkání 
a milých událostí ve spojitosti s Přemyslem 
Pittrem bylo ještě víc. Není to kouzelné?
Myslím, že odkaz Přemysla Pittra je 
nadčasový, pro mne bude mít význam stále 
a doba na tom nic nemění.  Je na každém, 
zda se chce jeho životem inspirovat.

Co v současné době vnímáte jako největší 
ohrožení dětí a rodin? 
Otázku dáváte v době, kdy jsme všichni 
vystaveni nelehkým podmínkám. 
Netroufám si vyzdvihnout situaci, která děti 
a rodiny nejvíce ohrožuje, možná proto, 
že nejsem příznivcem zobecňování. Tím 
chci říci, že stejná situace může někoho 
motivovat, jiného deprimovat, jsou rodiny 
a děti, které vítají možnost být spolu 
a objeví něco nového, v jiných rodinách se 
projeví izolace zhoršením ne příliš dobrých 
podmínek k životu, kterým byli vystaveni 
již dříve. U dalších může stávající situace 
způsobit existenční problémy a spustit 
kaskádu problémů dalších. Je dobře, že 
řada odborníků nabízí krizovou intervenci, 
praktickou pomoc, prostě v tom nenechají 
rodiny a děti samotné. To bych vlastně 
mohla nazvat největším ohrožením dětí 
a rodin, když se nenajde pomocná ruka 
v krizi.

Jak byste definovala nejlepší zájem dětí? 
Definice je důležitá, stejně jako standardy 
kvality, zákony apod. Jedním z hlavních 
témat mezioborových skupin bylo vždy 
najít shodu v terminologii a vše definovat. 
Stejně důležité je pak jejich naplňování, 
které pro mne souvisí s životním postojem. 
Podle mého názoru můžeme nejlepší zájem 
dítěte, stejně jako jeho rodiny nalézt, když 
je vnímáme jako cíl, účel (zájmu a podpory), 

nikoli jako prostředek (k naplnění osobních, 
mocenských či jiných ambic, které mají 
za následek touhu prosadit sebe a svůj 
názor, neschopnost přijmout názor jiný 
apod.).
Když vnímáme dítě a jeho rodinu jako cíl, 
náš zájem a podpora vychází z objevování 
světa viděného jejich očima. K tomu 
potřebujeme vědomou pozornost, 
nehodnotící postoj bez předsudků, 
zaměření na řešení problému a proces, 
který vyžaduje čas. Neděláme předčasné 
závěry a v první řadě věříme v možnost 
změny. Jsme průvodci, kteří nepřebírají 
zodpovědnost za změnu, ale vytvářejí 
podmínky ke zlepšení situace dětí a rodin, 
jinými slovy, neděláme nic za ně, ale s nimi. 
Z tohoto pohledu můžeme společnou práci 
všech pomáhajících profesí a směřování 
ke konsensu považovat za další nezbytný 
předpoklad nalezení nejlepšího zájmu 
dítěte tím, že dítěti a rodině nabídneme 
adekvátní podporu podle rizik, která 
v rodině objevíme. Jsou-li v míře, která 
vývoj dítěte ohrožuje, ač rodina i provázející 
odborníci udělali, co mohli, je potřeba 
přistoupit k umístění dítěte mimo vlastní 
rodinu. Pravdivé, srozumitelné, respektující 
a podpůrné jednání umožní vznik důvěry, 
ta usnadní vysvětlení a přípravu na tuto 
změnu a děti a rodiče ji pak lépe přijmou. 
Tímto přístupem předcházíme volbě buď, 
nebo – buď péče v rodině, nebo odebrání 
dítěte, buď náhradní rodinná, nebo náhradní 
výchovná péče, kdy se často nejlepší zájem 
dítěte vytrácí.

„Přemysl Pitter pro mne byl 
a je jedním z největších Čechů 
naší historie, morální autoritou 
hodnou úcty.“

Sledujete dnes Dům tří přání a jeho 
aktivity? 
Ano, sleduji, avšak jen potud, pokud se 
mohu ujistit, že v práci a rozvoji organizace 
pokračujete. Domu tří přání samozřejmě 
stále držím palce, nicméně chci si teď užívat 
to, na co jsem se celá léta těšila, někdy 
sama sebe překvapím, co ještě chci dělat 
a co jsem odkládala. Jsem ráda, že práci, 
která mně tolik dala a které jsem tolik dala 
já, má pokračovatele a mohu se věnovat 
v přiměřené míře práci jiné, koníčkům, 
rodině, přátelům… →
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→
Dům tří přání slaví mladistvé, ale 
významné výročí. Jak se s odstupem díváte 
na postupný růst a rozvoj organizace? A co 
byste popřála Domu tří přání do dalšího 
desetiletí? 
Postupný růst a rozvoj organizace jsem 
od založení považovala za přirozenou 
reakci na získávané zkušenosti a nezbytný 
předpoklad naplňování původní vize a cílů. 
Ráda bych proto trochu zrekapitulovala 
vývoj Domu tří přání.
Azylový dům Přemysla Pittra pro děti byl 
prvním zařízením Domu tří přání. (Následná 
změna názvu na Dům Přemysla Pittra 
pro děti souvisela s novou legislativou 
a specifikací azylových domů.) Téměř 
každoročně pak docházelo k určitým 
změnám.
Nejdříve jsme rozšířili ambulantní tým 
o terénní pracovnici, která koordinovala 
práci s dítětem a rodinou po ukončení 
pobytu dítěte, síťovala služby v jeho 
přirozeném prostředí, tehdy poprvé vznikl 
portál Ohrožené dítě, který měl usnadnit 
orientaci ve službách nabízených rodinám 
s dětmi.
Rozšíření týmu si vyžádalo otevření prvního 
detašovaného pracoviště, Ambulantně 
terénního centra (současné Centrum pro 
rodiny Delta). V Azylovém domě Přemysla 
Pittra pro děti byli ambulantní pracovníci 
k dispozici výchovným pracovníkům 
na pobytu a propojovali naše služby se 
službami ostatních organizací a institucí, 
spolupracovali se školami, zdravotnickými 
pracovišti apod.
V Ambulantně terénním centru byl další 
tým pracovníků podobného profesního 
zaměření pro rozšířené ambulantní služby, 
ať už pro rodiče a děti po pobytu, nebo jsme 
chtěli pobytům předcházet, velmi rychle se 
rozšířily služby pro rodiny s problematikou 
konfliktních rozchodů rodičů a jiné 
indikační skupiny, vyžadující pouze služby 
ambulantní, později případně i terénní.
Nakonec se nám podařilo vytvořit terénní 
tým sociálních pracovnic a speciální 
pedagožky a psycholožky v jedné osobě. 
Tento tým mohl intenzivně pracovat  

 
 
s dětmi a rodinami v přirozeném prostředí 
a rozšiřovat spolupráci se školami, školskými, 
sociálními a zdravotnickými zařízeními.
Obě pracoviště a všechny tyto týmy byly 
propojené a jejich práce byla společně 
vyhodnocována, aby na sebe mohly podle 
potřeby navazovat ambulantní, terénní 
a pobytové formy podpory. Kombinace 
odborností v týmech umožňovala trojí 
pohled na všechny stránky života dítěte 
ovlivněné nepříznivou situací (zdravotní, 
psychologickou, sociální, pedagogickou) 
a komplexní podporu dětí. Navenek jsme 
mohli stále více navazovat mezioborovou 
spolupráci. 
Dům tří přání byl velmi brzy respektován 
jako příklad dobré praxe, a tak jsem byla 
zvána do různých mezioborových expertních 
skupin k vytváření podkladů k metodikám 
a standardům kvality práce s ohroženými 
dětmi a jejich rodinami, na konference 
týkající se ohrožených dětí, vyjednávala jsem 
se soudy apod. Jinými slovy, práce přibývalo 
a rozšiřovaly se mé již tak kumulované 
role: řízení organizace, přímá práce s dětmi 
a rodiči, vyhodnocování situace rodiny 
a dítěte v týmech…
A tak přišel čas na druhé přání: Připravit 
Dům tří přání k dobrému předání, aby mohl 
dál prosperovat.
To jsem viděla v dalším rozšíření týmu – 
výkonná ředitelka, 2 vedoucí pracovnice 
pro 2 pracoviště, kterým bych práci předala, 
ve vytvoření prvních metodik a v první 
řadě v sehnání dostatku financí na tyto 
velké změny. Potvrdilo se pak, že štěstí 
přeje připraveným, neboť v té době vznikla 
Nadace Sirius. K výše popsaným plánům 
profesionálního řízení chtěli ještě něco 
navíc. Projekt s výše popsanými novými 
funkcemi rozšířený o metodičku, kterou 
jsem pak v organizaci zastávala, byl Nadací 
Sirius přijat a financován. Později mne 
požádali o roli konzultantky. Mé původní 
plány připravit předání během dvou let se 
tedy protáhly o další roky.
Jako metodička jsem pak mohla předávat 
zkušenosti a způsoby práce nově příchozím,  
aby zůstala zachována kontinuita, na  

 
 
konferencích jsem příspěvky realizovala 
s novými vedoucími obou pracovišť, aby se 
s nimi mohla seznámit odborná veřejnost, 
pokračovaly expertní skupiny, byla jsem 
vyzvána k vytvoření podkladů k novelizaci 
části zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí týkající se ZDVOP – Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a postupně 
jsem i v této oblasti předávala kormidlo 
kolegyni. Ráda vzpomínám na spolupráci 
s jinou kolegyní, která stála u zrodu 
pracoviště pro děti Mezipatro, jehož se pak 
stala vedoucí. Naše rozhovory, plné nadšení, 
tvůrčího elánu a sledování její odborné 
zdatnosti byla radost sama.

V Nadaci Sirius jsem měla možnost iniciovat 
práci v oblasti primární prevence ohrožení 
dítěte. Vznikla mezioborová expertní 
skupina, výstupem pak bylo otevření 
preventivního pracoviště Centrum pro 
rodinu Vega Kladno, Primární prevence 
ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku 
a výzkum Predikce ohrožení rodiny. V té 
době se mnou kolegyně konzultovala 
podklady pro plánované pracoviště 
preventivně zaměřené. Na konferenci 
Nadace Sirius jsme pak společně 
prezentovali příspěvek „Dům tří přání, vývoj 
organizace aneb Od prevence ústavní 
výchovy k prevenci selhání rodiny a ohrožení 
dítěte“, to už bylo v provozu Centrum 
rodinné terapie Horizont. Později jsem 
mohla oceňovat i další její aktivitu, která 
umožnila spuštění interaktivního portálu 
Ohrožené dítě. Kontinuita, i když ne na první 
pohled, byla zachována a splnilo se mi druhé 
přání.
A teď už je to na vás. Velmi si vážím toho, že 
v práci, která je tolik přínosná, pokračujete, 
nadále vznikají nové projekty a týmy. 
Doufám, že díky smysluplnosti a pocitům 
dobře vykonané práce můžete vyvážit 
občasné těžkosti a frustrace, které tato 
náročná práce může způsobovat.  
Není to tak dávno, co mě napadlo třetí přání, 
osobní. Jaké přání? To si nechám pro sebe.
x
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Jak jsme rostli 
Historie Domu tří přání v datech 

2020  stěhování Centra pro rodiny Delta, 
Centra pro děti Mezipatro a administrativního týmu 
do nového zázemí na pražském Andělu

2019  nové centrum: Krizová pomoc dětem Šestka

2018  z pozice ředitelky odešla Ing. Jindra Karlíková

2017  změna názvu Ambulantně terénního centra 
na Centrum pro rodiny Delta

2016  změna právní formy – zapsaný ústav

2015  zahájení provozu nového zařízení 
Centrum rodinné terapie Horizont

2014  změna právní formy – zapsaný spolek

2013  otevřeno Centrum pro děti Mezipatro

2010  registrace nové služby sociální rehabilitace 
a zrušení služby azylový dům; změna v názvu 
pobytového zařízení – Dům Přemysla Pittra pro děti

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

2006  otevřeno Ambulantně terénní centrum

2003  zahájení provozu Azylového domu 
Přemysla Pittra pro děti

2003  pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí 
rozhodnutím MHMP podle zákona č. 359/1999 Sb.

2002–2003  příprava prostor pro provoz azylového domu

26. 10. 2001  registrace o. s. Dům tří přání na MVČR

21

Výroční zpráva Dům tří přání       2020



Aktivity, úspěchy a projekty v roce 2020
CO SE NÁM PODAŘILO

Mapa 
ohroženého 
dítěte
Na jaře 2020 jsme 
veřejnosti a médiím 
představili Mapu 
ohroženého dítěte – 
online mapu, která je 
profilovým projektem 
Domu tří přání. Cílem 
mapy je pomoci dětem 
a rodinám v náročné 
životní situaci vyhledat 
rychle a efektivně 
nejbližší odbornou 
pomoc. Do projektu se 
zapojily organizace pro 
rodiny a děti z celé České 
republiky a uživatelé 
najdou na portálu více 
než 999 míst, která 
mohou v obtížné situaci 
kontaktovat.

Stěhování
Na jaře 2020 se část 
služeb, Centrum pro 
rodiny Delta, Centrum 
pro děti Mezipatro 
a administrativní tým, 
přestěhovali do nových 
prostor na pražském 
Andělu. Vůbec poprvé 
v historii organizace mají 
týmy nové, profesionální 
zázemí. Sdílení 
společných prostor nám 
pomáhá ve společné 
práci a efektivitě.

Spuštění 
pilotního 
projektu MTDZ
V roce 2020 jsme 
se aktivně zapojili 
do reformy péče 
o duševní zdraví a spustili 
jsme pilotní provoz 
multidisciplinárního 
týmu pro děti 
a adolescenty ohrožené 
duševním onemocněním. 
Jde o inovativní projekt 
komplexní péče v oboru 
dětské a adolescentní 
psychiatrie. Základem 
práce týmu je 
mezioborová týmová 
spolupráce při 
poskytování zdravotních, 
sociálních a speciálně 
pedagogických 
služeb ambulantního 
i terénního charakteru. 
Posláním týmu 
je včasný záchyt 
a diagnostika duševních 
poruch, jejich odlišení 
od nepsychiatrické 
problematiky a pomoc 
dětem a jejich rodinám 
v krizových situacích 
tak, aby nedošlo 
k psychiatrizaci 
problematiky a aby 
se psychiatrické 
potíže nerozvinuly 
nebo aby byly řešeny 
včas a zlepšila se 
jejich prognóza. Tým 
intenzivně spolupracuje 
s rodiči, případně s celou 
rodinou. Členy týmu 
jsou dětští psychiatři, 
psychologové, rodinní 
terapeuti a poradci, 
speciální pedagogové, 
sociální pracovníci 
a zdravotní sestry. 
Projekt je financován 
z prostředků ESF, 
podporuje jej MZ ČR 
a Dům tří přání jej 
realizuje jako partnerský 
projekt ve spolupráci 
s nestátním 
zdravotnických zařízením 
Mamadů, s. r. o.

Neziskovka 
roku 
V roce 2020 jsme byli 
vybráni a mohli jsme 
se ucházet o ocenění 
Neziskovka roku 
udělované NROS. 
Soutěžili jsme nejen 
o ocenění v kategorii 
velká neziskovka, ale 
usilovali jsme i o hlasy 
v Ceně pro veřejnost. 
V soutěži o ocenění 
Neziskovka roku jsme 
postoupili do finále 
a nakonec skončili těsně 
pod stupni vítězů.

Poskytování 
služeb během 
pandemie 
Během celého roku 
2020, vyjma krátkého 
období platnosti 
vládního nařízení na jaře 
2020, jsme nepřerušili 
poskytování našich 
služeb a byli jsme stále 
připraveni pomáhat 
našim klientům. Pro 
širokou veřejnost jsme 
připravili několik online 
setkání, ve kterých 
jsme s odborníky naší 
organizace reagovali 
na aktuální témata.
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MULTI- 
DISCIPLINÁRNÍ  

TÝM DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ 

pilotní projekt 
(sociální část)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
2020

Koordinátor 
týmu

Služba SAS: 
sociální pra-
covníci a jiní 

odborní 
pracovníci 

služby 

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Sociální pra-
covník zařízení 

ZDVOP,  
zástupce 

ředitele ZDVOP

Sociální  
pracovník  

zařízení ZDVOP

Odborní pra-
covníci ZDVOP /

vychovatelé

Služba SAS: 
sociální pra-
covníci a jiní 

odborní 
pracovníci

Pracovník 
v sociálních 

službách

Lektoři od-
borných 

programů

Služba SAS 
a poradenství: 

pracovní-
ci poraden-

ství a sociální 
pracovníci

Rodinní 
terapeuti

Ředitel 
ZDVOP

Služba krizová 
pomoc: so-

ciální pracovní-
ci a jiní odbor-
ní pracovníci

Služba so-
ciální rehabi-

litace: sociální 
pracovníci

Vedoucí 
služby

Vedoucí 
služby

Vedoucí 
služby

KRIZOVÁ POMOC 
DĚTEM ŠESTKA

CENTRUM PRO 
RODINY DELTA 

CENTRUM 
PRO DĚTI 

MEZIPATRO

DŮM PŘEMYSLA 
PITTRA PRO 

DĚTI – ZDVOP

CENTRUM 
RODINNÉ 
TERAPIE 

HORIZONT

VÝKONNÝ ŘEDITEL

ADMINISTRATIVA

Projektový 
pracovník, 
fundraiser 

Metodik 
služeb 

Personalistka- 
-asistentka

PR manažer
Projektový 
pracovník

Služba SAS: 
sociální pra-
covníci a jiní 
odborní pra-

covníci služby 

Vedoucí 
služby
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Pracovní tým k 31. 12. 2020
LIDÉ

Mgr. Miroslava 
Flemrová 
ředitelka organizace

Administrativně- 
-provozní tým
Ing. Zdeněk Hercik
projektový manažer, fundraiser, 
zástupce ředitelky

Bc. Veronika Havlíková 
PR manažerka

Simona Marešová 
asistentka, personalistka

Mgr. Klára Konvalinová
metodička organizace

Zuzana Brtáňová Klimešová 
projektová pracovnice, 
administrátorka webových 
stránek

Centrum pro rodiny 
Delta
Mgr. Michal Kniha
vedoucí Centra pro rodiny Delta, 
sociální pracovník

Mgr. Lucie Hanžlová 
sociální pracovnice

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník

Mgr. Lucie Dolínková
 sociální pracovnice

Centrum pro děti 
Mezipatro
Mgr. Karolína Pražáková
vedoucí Centra pro děti 
Mezipatro, sociální pracovnice

Mgr. Miriam Žilková 
terénní sociální pracovnice

Bc. Stanislav Drda 
odborný pracovník sociální 
služby

Mgr. Veronika Nina Koucká 
odborná pracovnice sociální 
služby

Jiřina Štrompová 
pracovnice v sociálních službách

24



Dům Přemysla Pittra 
Karolína Balcarová 
ředitelka ZDVOP

Bc. Veronika Vejvodová, DiS. 
odborná pracovnice ambulance 
ZDVOP

pobytová část:
Bc. Tomáš Lokajíček
vedoucí vychovatel / odborný 
pracovník ZDVOP

Vojtěch Škácha, DiS. 
odborný pracovník ZDVOP /
vychovatel

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS. 
odborná pracovnice ZDVOP /
vychovatelka

Bc.  Alžběta Hálová 
odborná pracovnice ZDVOP /
vychovatelka 

Kateřina Brokešová 
odborná pracovnice ZDVOP /
vychovatelka 

Bc. Anna Krajícová  
odborná pracovnice ZDVOP /
vychovatelka

Krizová pomoc dětem 
Šestka
Dominika Kemrová, DiS.  
vedoucí Krizové pomoci dětem 
Šestka

Bc. Kristina Jánošíková, DiS.
sociální pracovnice

Bc. Jan Šoltys 
sociální pracovník, krizový 
intervent

Supervizoři: 
Mgr. Milan Černý
PhDr. Luděk Vajner
Mgr. Ester Neumanová
PhDr. Alena Paloušová
Mgr. Barbara Ernest
Mgr. Martin Prokeš
RNDr. Renata Svobodová
Mgr. Monika Havlíčková
PhDr. Milan Konkor

Lektoři: 
MgA. Marie Ladrová  
lektorka výtvarné dílny

Anna Císlerová, DiS. 
lektorka keramické dílny

Simona Paulišinová 
lektorka keramické dílny

Petra Zálešáková, DiS.
lektorka dramaterapie

Bc. Sylva Roglová
lektorka pohybových her

Mgr. Karolína Pražáková
lektorka vrstevnické skupiny

Mgr. Martin Pazlar
lektor vrstevnické skupiny
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V roce 2020 v číslech
VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB 

Všechna zařízení pracují v rámci pověření  
o sociálně-právní ochraně dětí. 

Dům Přemysla Pittra pro děti: 

19 dětí na pobytu

87 dní je průměrná délka pobytu

14 dětí se vrátilo do biologické rodiny

189 konzultací poskytla ambulance dětem a rodičům

75 
hodin konzultací  

v sociálně aktivizační 
službě

342 
konzultací rodinné 

terapie

422 
dětem byly poskytnuty 
naše služby

25 
případových 
konferencí proběhlo

134 
konzultací poskytla dětem 
v krizi krizová pomoc

785 
hodin 
poradenství rodinám, 
dětem, rodičům

Naše služby jsou bezplatné, rodiče hradí jen příspěvek na úhradu pobytu a péče daný zákonem. Služby poskytujeme 
s celopražskou působností, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímá děti z celé ČR.
Naše nabízené odborné služby jsou jedinečné především v propojení služeb pobytových a ambulantně-terénních.  
Služby jsou vždy zaměřené na individuální potřebu jednotlivé rodiny.
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RÁDI BYCHOM NA TOMTO MÍSTĚ VĚNOVALI 
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST NAŠIM DONORŮM, 
KTEŘÍ NÁM V ROCE 2020 VĚNOVALI ČÁSTKU 
VYŠŠÍ NEŽ 100 000 KČ.

PODPORUJÍ NÁS 

Registrované sociálních služby 
a služby podle pověření SPOD 
byly financovány z finančních 
prostředků MPSV (odbor 
sociálních služeb a odbor 
sociální a rodinné politiky) 
a MHMP (odbor zdravotnictví, 
sociální práce a prevence). 
Centrum rodinné terapie 
Horizont bylo podpořeno 
z dotačního programu Rodina 
MHMP a dotačního programu 
Prahy 10.

NADACE KOMERČNÍ 
BANKY, A. S. – 
JISTOTA
Spolupráce s Nadací Jistota 
je dlouhodobá. Díky ní jsme 
v roce 2015 mohli otevřít 
Centrum rodinné terapie 
Horizont, kde jsou dětem 
a rodinám poskytovány služby 
zdarma. U mnoha rodin se 
nám tak daří zachytit problémy 
dříve, než se stanou těžko 
řešitelnými.
V roce 2020 jsme již druhým 
rokem rozvíjeli projekt Dítě 
v rodině, kde se vyskytuje 
duševní onemocnění. Projekt 
má čtyři hlavní cíle: zvýšit 
informovanost organizací 
pracujících s lidmi s duševním 
onemocněním, přímou 
ambulantní práci s dětmi 
a jejich rodinami, metodickou 
část a zvyšování kvalifikace 
v této oblasti pro naše 
zaměstnance. 

Nadace rovněž operativně 
reagovala na zavedení 
hygienických opatření 
poskytnutím příspěvku 
na pořízení zařízení pro online 
komunikaci s klienty.

NADAČNÍ FOND 
ABAKUS
Tento nadační fond je naším 
dlouholetým partnerem, který 
podporuje náš administrativní 
tým. Z finanční podpory 
tohoto fondu jsme financovali 
část provozních nákladů 
administrativního týmu 
a především administrativní 
pracovníky: PR manažerku 
a administrativní pracovnici.

NADACE TEREZY 
MAXOVÉ DĚTEM
Nadace podpořila projekt 
Centrum pro rodiny Delta. 
Centrum pro rodiny Delta 
poskytuje služby zaměřené 
na sanaci rodiny. Ohroženým 
dětem a jejich rodinám 
je bezplatně poskytována 
ambulantní a terénní podpora 
především formou konzultací. 
Projekt poskytl psychosociální 
podporu 126 ohroženým dětem 
a jejich rodinám.

NROS A VELUX 
FOUNDATIONS – 
VČASNÁ POMOC 
DĚTEM
Dvouletý projekt s názvem 
Krizová pomoc ohroženým 
dětem se překlopil do své 
druhé poloviny.  Hlavní částí 
projektu jsou služby terénního 
sociálního pracovníka pro 
děti a jejich rodiny přímo 
v jejich rodinném prostředí, 
čímž napomáhá zvyšovat 
dostupnost a efektivitu 
krizové pomoci. Jeho činností 
dlouhodobě podporujeme 
sanaci rodiny a zvyšujeme 
počet dětí, ke kterým se 
odborná pomoc včas dostane. 
Součástí projektu je také 
propagace Mapy ohroženého 
dítěte, která obsahuje 

informace o krizové pomoci 
dětem a jejich rodinám po celé 
ČR. Třetí částí projektu jsou 
socioterapeutické pomůcky 
pro přímou práci.

NADAČNÍ FOND J&T 
Tento nadační fond pravidelně 
podporuje projekt zacílený 
do pobytové části Domu 
Přemysla Pittra pro děti, kde 
pomáháme dětem různého 
věku, s různými vzdělávacími 
a výchovnými problémy 
a s odlišným rodinným 
zázemím. Hlavním cílem 
tohoto projektu je zajistit 
24hodinovou kvalifikovanou 
péči a pomoc ohroženým 
dětem na pobytu. Díky finanční 
podpoře Nadačního fondu J&T 
se, v odpoledních hodinách 
a v době distanční výuky 
v dopoledních hodinách, mohli 
dětem věnovat dva odborní 
pracovníci a reagovat tak 
na individuální potřeby dítěte.

BOOMERANG 
COMMUNICATION,  
s. r. o.
Boomerang Communication, 
s. r. o., podporuje Dům tří 
přání od jeho založení. Kromě 
každoročního finančního 
příspěvku na pomoc 
ohroženým dětem nám 
agentura poskytuje nezbytné 
zázemí a pomoc v oblasti 
obsahové komunikace, 
grafických úprav a při 
dalším zpracování a tisku 
propagačních materiálů. 
Boomerang Communication, 
s. r. o., navrhl novou vizuální 
identitu Domu tří přání 
a provedl nás celým procesem 
změny. Jejich pomoc je 
při propagaci organizace 
nepostradatelná.

MIS, S. R. O.  
Firma MIS, s. r. o., nám pomáhá 
pomáhat již od roku 2011. 
Jejich dar můžeme využít 
vždy tam, kde to nejvíce 
potřebujeme. V roce 2020 
byla finanční podpora využita 
k úhradě provozních nákladů 
administrativního týmu, Centra 
rodinné terapie Horizont 
a Domu Přemysla Pittra pro 
děti. 
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přehled našich donorů
NAŠI PŘÍZNIVCI

STÁTNÍ DOTACE

MHMP
MPSV ČR
MZ ČR
MČ Praha 10

NADACE A NADAČNÍ 
FONDY

Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadace Komerční banky, a. s. – 
Jistota
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Advokáti dětem
Nadační fond AVAST – Abakus
NROS a VELUX Foundations – 
Včasná pomoc dětem
Nadace Naše dítě

INDIVIDUÁLNÍ  
A FIREMNÍ DÁRCI

Boomerang Communication, 
s. r. o.
ČSOB pomáhá regionům / 
Fórum dárců, z. s.
Citrix Systems Czech Republic 
s. r. o
GEP Czech Republic, s. r. o.
Iva Makalová
Iveta Štočková
Jan Štourač
Jana Jochová
Jana Semančíková
Jindřiška Krpálková
Lenka Čechurová
Lucie Richterová
Lukáš Přívozník
Martina Vítová
MIS, s. r. o.
Naďa Šarbortová
NEDBALOVÁ / TUČKOVÁ / 
PARTNEŘI, advokátní kancelář, 
s. r. o.
Oldřich Turner
Ondřej Klovrza
Petr Böhm
Pragotour, s. r. o.
Sdružení taoistického Tai Chi 
v České republice, z. s.
Tesco Stores ČR / Nadační fond 
Tesco / NROS
Vaše budoucnost.cz
Veronika Houdková
Zdeněk Hercik
Zuzana Kyovská

VĚCNÉ DARY

ČP Distribuce, a. s.
Expodům
GEP Czech Republic, s. r. o.
Lindt & Sprüngli (CEE), s. r. o.
Lucie Marcinová
Nadace Naše dítě
Ondřej Novotný
PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE TCHEQUIE, s. r. o.
Puma Czech Republic, s. r. o.

ZVLÁŠTNÍ 
PODĚKOVÁNÍ
Městské části Praha 6 
za poskytování objektu 
využívaného pro Dům 
Přemysla Pittra pro děti 
a Krizovou pomoc dětem 
Šestka 

SPOLUPRACUJÍCÍM 
ODBORNÍKŮM 

PhDr. Alena Paloušová,  
MUDr. Taťána Hněvkovská, 
MUDr. Vilma Vaňurová – 
praktická lékařka, 
MUDr. Peter Pöthe, 
MUDr. Milan Pospíšil, 
MUDr. Jana Pribáňová,  
MUDr. Jana Smutková – Dětská 
psychiatrie FN Motol,  
MUDr. Libor Válek – praktický 
lékař pro děti a dorost, 
Mgr. Jana Nermutová,  
Mgr. Daniela Pokorná,  
Mgr. Kamila Petrusová – 
soudkyně Obvodního soudu 
pro Prahu 6,  
PhDr. Jiří Los –  
oddělení klinické psychologie  
FN Bulovka,  
Mgr. Dominika Kociánová – 
Triangl – centrum pro rodinu, 
Policie ČR,
OŘP Praha 3, 
SKPV, 3. oddělení obecné 
kriminality

ŠKOLÁM, KTERÉ 
VYUČUJÍ DĚTI 
Z POBYTOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ

ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně; 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny;  
ZŠ Vokovice;  
Základní škola, Praha 5, 
Pod Radnicí 5 – pracoviště, 
V Cibulkách;  
Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení, 
Praha 6, U Boroviček 1;  
ZŠ Brdičkova Praha 13;  
ZŠ Lužiny, Praha 5

OSPODŮM

OSPOD –  
Praha 2, Praha 3,  Praha 4, 
Praha 5, Praha 6,  Praha 7, 
Praha 8, Praha 9, Praha 10, 
Praha 11, Praha 13, Praha 15, 
Praha 17, Praha , Praha 21, 
Praha 22, Říčany, Nový Jičín, 
Neratovice, Mladá Boleslav

NEZISKOVÝM 
ORGANIZACÍM,

které nám pomáhají realizovat 
navazující péči a podílejí 
se na péči o děti ohrožené 
nepříznivou situací v rodině.

MIMOŘÁDNÉ 
PODĚKOVÁNÍ
patří našim dobrovolníkům, 
kteří nám v tomto roce 
věnovali pravidelně svůj čas 
a pomáhali nám i dětem.

INDIVIDUÁLNÍ 
DOBROVOLNÍCI

Františka Keprtová,  
Tereza Bútorová,  
Ing. Jana Bednářová, 
Kateřina Brokešová,  
Bc. Aneta Glancová,  
Kristýna Koukalová,  
Denisa Viktorie Laurynová,  
Mgr. Kateřina Lukůvková, 
Tomáš Ryska,  
Adéla Šišková, 
Ing. Peter Tencer,  
Andrea Vyjdáková

FIREMNÍ 
DOBROVOLNÍCI

Odborníci poradenské firmy 
Vašebudoucnost.cz

Děkujeme, 
že spolu s námi vracíte 
dětem barvy do života.
   Bez vás by to nešlo!
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Přehled nákladů a výnosů 
podle druhů v korunách

NÁKLADY 2020:  V Kč

kancelářské potřeby 127 561
potraviny pro děti 197 121
čisticí a hygienické prostředky 23 137
léky 4 711
výtvarné potřeby, hračky 13 465
drobné vybavení 123 008
kancelářská technika 286 409
odborná literatura 16 328
ostatní materiál 49 220
materiálové náklady celkem: 840 959
elektrická energie 111 684
plyn  10 700
pohonné hmoty 13 210
voda, teplo, služby 544 960
energie celkem 680 553 
opravy a udržování  159 728
náklady na reprezentaci  8 558
telefonní poplatky, internet 70 722
poštovné 3 006
právní, účetní, poradenské služby 385 730
odborné služby, školení, supervize 527 755
předplatné, vstupné, půjčovné 9 587
drobný software 25 429
nájemné 1 096 683
ostatní služby 521 106
služby celkem 2 640 017
provozní náklady celkem 4 329 816
hrubé mzdy zaměstnanců 8 944 325
dohody o provedení práce 619 860
zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 524 664
zákonné sociální náklady 54 323
mzdové náklady celkem  12 143 172
daně a poplatky  9 988
ostatní pokuty a penále 1 445
odpis nedobytné pohledávky 3 148
jiné ostatní náklady 35 678
odpisy  90 746
členské příspěvky  6 836
jiné náklady celkem 147 840 
celkové náklady roku 2020 16 620 828

VÝNOSY 2020:  V Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 5 611 266
Ministerstvo zdravotnictví 625 401
Magistrát hlavního města Prahy 7 489 100
příspěvky zařízením ZDVOP 604 960
MČ Praha 10 135 000
dotace celkem: 14 465 727
firemní a individuální dárci 139 550
nadace a nadační fondy  1 880 028
dary celkem: 2 019  578 
příspěvky na pobyt od uživatelů 75 310
příspěvky na terapeutický pobyt od uživatelů 24 000
ostatní výnosy 58 495
ostatní příjmy celkem: 157  805

Celkové výnosy roku 2020: 16 643 110
Hospodářský výsledek 2020: zisk 22 282
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ROZVAHA (BILANCE)       V TIS. Kč

Aktiva  účet k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020
Stavby 021 1 326 1 326
Hmotné movité věci a jejich soubory 022 0 343 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 487 487
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 155 155
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  042 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 3 689 3 822
Oprávky k stavbám 081 -955 -1 008
Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí  
 082 -155 -192
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 
 088 -487 -487
Materiál na skladě  112 0  13
Peněžní prostředky v pokladně 211 49  2 
Peněžní prostředky na účtech 221 3 151 3 079
Peníze na cestě 261 0 0
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 314 401 597 
Ostatní pohledávky 315 0 142 
Pohledávky za zaměstnance 335 0 3
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 346 0 3 174 
Vyrovnávací účet pro DPH 349 0 0
Náklady příštích období 381 0 265
Příjmy příštích období 385 41 0
Vnitřní zúčtování 395 0 0
Úhrn aktiv  7 702 11 720
    
Pasiva  účet k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0 0
Dodavatelé 321 19 2
Ostatní závazky 325 0 8
Zaměstnanci 331 0 24
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 
 336 0 16
Ostatní přímé daně 342 0 5
Daň z přidané hodnoty 343 0 1
Ostatní daně a poplatky 345 0 4
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 

 346 0 0
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků 

 348 0 0
Jiné závazky 379 7 0
Výnosy příštích období  384 2 677 5 532
Dohadné účty pasivní 389 349 581
Vlastní jmění 901 4 397 4 765
Fondy – sbírkový účet  911 0 437
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921  189  322
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  931 63  0
Úhrn pasiv:  7 702  11 698

Účetní závěrka 
za rok 2020

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY V TIS. Kč 

  Činnost Činnost 
Účet hlavní hospodář. Celkem
A. Náklady:
 A. I. Spotřebované nákupy celkem 4 330 0 4 330
A. I. 1.  Spotřeba materiálu, energie  a ostatních neskladových dodávek  

 1 521 0 1 521
A. I. 2. Prodané zboží 0 0 0
A. I. 3. Opravy a udržování 160 0 160
A. I. 4. Náklady na cestovné 0 0 0
A. I. 5. Náklady na reprezentaci 9 0 9
A. I. 6. Ostatní služby 2 640 0 2 640
 A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem 
  0 0 0
 A. III. Osobní náklady celkem 12 143 0 12 143
A. III. 10. Mzdové náklady 9 564 0 9 564
A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 2 525 0 2 525
A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 0 0 0
A. III. 13. Zákonné sociální náklady 54 0 54
A. III. 14. Ostatní sociální náklady 0 0 0
 A. IV. Daně a poplatky celkem 10 0 10
A. IV. 15. Daně a poplatky 10 0 10 
 A. V. Ostatní náklady celkem 40 0 40
A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 
  1 0 1
A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 3  0 3
A. V. 18. Nákladové úroky  0 0 0
A. V. 19. Kurzové ztráty 0 0 0
A. V. 20. Dary 0 0 0
A. V. 21. Manka a škody 0 0 0
A. V. 22. Jiné ostatní náklady 36 0 36
  A. VI. Odpisy, prodaný majetek, rezervy, celkem  

 91 0 91
A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 91 0 91
A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek  0 0 0
A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly  0 0 0
A. VI. 26. Prodaný materiál  0 0 0
A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 
  0 0 0
 A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 7 0 7
A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky  7 0 7
Náklady celkem 16 621 0 16 621 
 
B. Výnosy:   
 B. I. Provozní dotace 14 466 0  14 466
B. I. 1. Provozní dotace 14 466 0 14 466
 B. II. Přijaté příspěvky 2 026 0 2 026
B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované  mezi organizačními složkami  
  0 0 0
B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 2 026 0 2 026
B. II. 4. Přijaté členské příspěvky  0 0 0
 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
  102 0 102
 B. IV. Ostatní výnosy celkem 49 0 49
B. IV. 5.  Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   
  0 0 0
B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky  0 0 0
B. IV. 7.  Výnosové úroky 1 0 1
B. IV. 8.  Kurzové zisky 0 0 0
B. IV. 9  Zúčtování fondů 0 0 0
B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 48 0 48 
 B. V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0
Výnosy celkem  16 643 0  16 643 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 22 0 22
D. Výsledek hospodaření po zdanění 22 0 22
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v plném rozsahu

Korporace Dům tří přání, z. ú.,
ke dni 31. 12. 2020

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

OBSAH PŘÍLOHY 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

1.  Popis účetní jednotky

2.   Použité obecné účetní zásady, účetní 
metody a odchylky od těchto metod

3.   Výše a povaha jednotlivých položek 
výnosů a nákladů, které jsou 
mimořádné svým objemem nebo 
původem

4.  Účetní jednotky, v nichž je účetní 
jednotka společníkem s neomezeným 
ručením

5.   Informace o položkách dlouhodobého 
majetku

6.  Celkové odměny účtované auditorem

7.  Účetní jednotky, v nichž účetní 
jednotka sama nebo prostřednictvím 3. 
osoby drží podíl

8.  Splatné dluhy pojistného na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, splatné dluhy 
veřejného zdravotního pojištění 
a evidované daňové nedoplatky

9.  Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

10.  Informace k položkám dluhů 

11.  Výsledek hospodaření v členění 
na hlavní a hospodářskou činnost a pro 
účely daně z příjmů

12.  Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců podle kategorií a osobní 
náklady za účetní období v členění 
podle výkazu zisku a ztráty

OBSAH PŘÍLOHY 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

13.  Účasti členů řídicích, kontrolních 
nebo jiných orgánů účetní jednotky 
v osobách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za vykazované účetní období 
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy

14.  Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté 
členům řídicích, kontrolních a jiných 
orgánů

15.  Informace k dani z příjmů

16.  Významné položky z rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty, u kterých je uvedení 
podstatné pro hodnocení finanční 
a majetkové situace

17.  Přehled o přijatých a poskytnutých 
darech, dárcích a příjemcích těchto 
darů

18.  Přehled o veřejných sbírkách podle 
zákona upravujícího veřejné sbírky

19.  Způsob vypořádání výsledku 
hospodaření z předcházejících 
účetních období

20.  Informace o individuální produkční 
kvótě, individuálním limitu prémiových 
práv a jiných obdobných kvót a limitů, 
o kterých účetní jednotka neúčtovala 
na rozvahových ani výsledkových 

účtech

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Název: Dům tří přání, z. ú.
Sídlo:  Karlovarská 337/18, 

PSČ 161 00, Praha 614
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 26544431
Předmět podnikání:    
Činnosti organizací dětí a mládeže
Den vzniku účetní jednotky:   
26. října 2001
Zdaňovací období:  
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Rozvahový den: 31. 12. 2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 
20. 3. 2021

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, 
hospodářská a další činnost)
– bezplatná všestranná pomoc dětem 
a jejich rodinám v nouzi, ve složité životní 
situaci, jakož i pomoc dětem týraným, 
dětem na útěku, opuštěným, zanedbaným, 
ztraceným, zneužívaným nebo ohroženým 
složitou rodinnou situací
– vyhledávání a rozšiřování spolupráce 
s jinými státními i nestátními zařízeními 
soustřeďujícími se na pomoc dětem 
a rodinám
– přispívání k řešení složitých situací 
v rodině
– při přechodných krizích umožnění návratu 
dětí do rodiny
– pomoc a poradenství postiženým rodinám 
a dětem
– přispívání k zabezpečení všech práv dítěte 
a rodiny v souladu s Všeobecnou deklarací 
lidských práv a Úmluvou o právech dítěte, 
jakož i v souladu s ústavním pořádkem 
a závaznými právními předpisy

1.2. Statutární orgány a organizační složky 
s vlastní právní osobností
Statutárním orgánem je ředitelka ústavu, 
paní Mgr. Miroslava Flemrová, která řídí 
činnost ústavu a zastupuje jej ve všech 
záležitostech.
Ústav má rovněž správní radu se třemi členy 
a dozorčí radu také se třemi členy.

1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady 
do vlastního jmění
Zakladatelkou ústavu je paní Mgr. Martina 
Tesařová.

32



2. POUŽITÉ OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, 
ÚČETNÍ METODY A ODCHYLKY OD TĚCHTO 
METOD
2.1. Použité obecné účetní zásady
Účetnictví ústavu je vedeno a účetní závěrka 
je sestavena v souladu se
– zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
– vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých 
není hlavním předmětem činnosti 
podnikání, a účtují v soustavě podvojného 
účetnictví,
– Českými účetními standardy.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, 
především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami, zásadu účtování 
ve věcné a časové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

2.2. Použité účetní metody
Použité účetní metody jsou v souladu 
s Českými účetními standardy.

2.3. Informace o odchylkách od metod 
podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví 
s uvedením jejich vlivu na majetek 
a závazky, na finanční situaci a výsledek 
hospodaření účetní jednotky
Účetní jednotka nerealizuje odchylky.

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků
Hmotný majetek (automobil Lodgy) 
pořízený v roce 2020 byl oceněn pořizovací 
cenou.  Závazky jsou oceňovány jmenovitou 
hodnotou.

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot 
majetku (odpisy a opravné položky)
Odpisy jsou stanovovány s ohledem na dobu 
použitelnosti majetku. 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích 
měnách na českou měnu
Zahraniční měna byla přepočítávána 
denním kurzem ČNB. K 31. 12. 2020 nebyly 
v účetnictví žádné položky v zahraniční 
měně.

2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku 
a závazků
Ocenění reálnou hodnotou je využíváno 
u finančního majetku společnosti.

2.8. Použitý oceňovací model a technika 
při ocenění reálnou hodnotou
Při ocenění se vychází z poskytnutých údajů 
od bankovních institucí.

3. VÝŠE A POVAHA JEDNOTLIVÝCH 
POLOŽEK VÝNOSŮ A NÁKLADŮ, KTERÉ 
JSOU MIMOŘÁDNÉ SVÝM OBJEMEM NEBO 
PŮVODEM
Účetní jednotka má přislíbenou 
několikaletou dotaci od Ministerstva 
zdravotnictví ve výši 3 967 325 Kč, část 
dotace byla již poskytnuta v roce 2020.
Další informace k dotacím jsou uvedeny 
v bodě 16.

4. ÚČETNÍ JEDNOTKY, V NICHŽ JE 
ÚČETNÍ JEDNOTKA SPOLEČNÍKEM 
S NEOMEZENÝM RUČENÍM
Ústav nevlastní podíl v jiné účetní jednotce.

5. INFORMACE O POLOŽKÁCH 
DLOUHODOBÉHO MAJETKU ↓
6. CELKOVÉ ODMĚNY ÚČTOVANÉ 

AUDITOREM ↓

7. ÚČETNÍ JEDNOTKY, V NICHŽ 
ÚČETNÍ JEDNOTKA SAMA NEBO 
PROSTŘEDNICTVÍM 3. OSOBY DRŽÍ PODÍL
Ústav nedrží podíly v jiných účetních 
jednotkách.

8. SPLATNÉ DLUHY POJISTNÉHO 
NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 
A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU 
ZAMĚSTNANOSTI, SPLATNÉ DLUHY 
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
A EVIDOVANÉ DAŇOVÉ NEDOPLATKY
Účetní jednotka neeviduje dluhy pojistného 
na sociálním ani zdravotním pojištění 
a daňové nedoplatky po splatnosti.

9. CENNÉ PAPÍRY NABYTÉ ÚČETNÍ 
JEDNOTKOU
V roce 2020 ústav nenabyl žádné nové 
cenné papíry. 
Ústav disponuje cennými papíry 
od společností Česká spořitelna 
a Raiffeisenbank.

10. INFORMACE K POLOŽKÁM DLUHŮ 
10.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním 
období a u kterých zbytková doba 
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 
5 let
Netýká se účetní jednotky.

10.2. Dluhy kryté zárukou
Účetní jednotka nemá dluhy kryté zárukou.

10.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou 
obsaženy v rozvaze
Veškeré závazky jsou uvedeny v rozvaze.

11. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ČLENĚNÍ 
NA HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKOU ČINNOST 
A PRO ÚČELY DANĚ Z PŘÍJMŮ
Zapsaný ústav nevykonává hospodářskou 
činnost. →

 Majetek
Počáteční 

stav Přírůstky Úbytky Konečný 
stav

Opravné položky a oprávky
Úroky

Počátek Změna Konec

Rekonstrukce      
budovy 

1 326 062 0 0 1 326 062 -954 744 -53043 -1 007 817

 Automobil  
Lodgy

0 342 750 0 342 750 0 -37 703 -37 703

Drobné  
vybavení 

487 097 0 0 487 097 -487 097 0 -487 097

Automobil  
Touran 

154 756 0 0 154 756 -154 756 0 -154 756

Druh služby Náklad

Povinný audit roční účetní závěrky  18 150

Jiné ověřovací služby 0

Daňové poradenství 0

Jiné neauditorské služby 0
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→ 12. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET 
ZAMĚSTNANCŮ DLE KATEGORIÍ A OSOBNÍ 
NÁKLADY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ V ČLENĚNÍ 
PODLE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ↓

13. ÚČASTI ČLENŮ ŘÍDICÍCH, 
KONTROLNÍCH NEBO JINÝCH ORGÁNŮ 
ÚČETNÍ JEDNOTKY V OSOBÁCH, 
S NIMIŽ ÚČETNÍ JEDNOTKA UZAVŘELA 
ZA VYKAZOVANÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 
OBCHODNÍ SMLOUVY NEBO JINÉ SMLUVNÍ 
VZTAHY
Nikdo z členů správní ani dozorčí rady není 
účasten v subjektech, s nimiž má ústav 
smluvní vztahy.
 
14. ZÁLOHY, ZÁVDAVKY A ÚVĚRY 
POSKYTNUTÉ ČLENŮM ŘÍDICÍCH, 
KONTROLNÍCH A JINÝCH ORGÁNŮ
Členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
nebyly poskytnuty zálohy ani úvěry.

15. INFORMACE K DANI Z PŘÍJMŮ
15.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Základ daně byl zjištěn z účetnictví. 
Jednotlivé zdroje příjmů (výnosy) i náklady 
vztahující se k jednotlivým projektům/
činnostem jsou účtovány odděleně 
od ostatních činností/projektů. 

15.2. Použité daňové úlevy
V přiznání za rok 2019 byla využita možnost 
snížení základu daně dle § 20 odst.7 zákona 
č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.

15.3. Způsob užití prostředků v běžném 
účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích

Prostředky získané z daňové úlevy 
v loňském roce byly využity na hlavní 
činnost ústavu.

16. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z ROZVAHY 
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, U KTERÝCH JE 
UVEDENÍ PODSTATNÉ PRO HODNOCENÍ 
FINANČNÍ A MAJETKOVÉ SITUACE
Ústav obdržel za rok 2020 dotace 
ve výši 14 1465 727 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 
770 226 Kč
Magistrát hlavního města Prahy: 
12 935 060 Kč.
Ministerstvo zdravotnictví: 625 401 Kč.
Městská část Praha: 10 135 000 Kč.

17. PŘEHLED O PŘIJATÝCH 
A POSKYTNUTÝCH DARECH, DÁRCÍCH 
A PŘÍJEMCÍCH TĚCHTO DARŮ
Ústav obdržel za rok 2020 dary ve 
výši 2 026 578 Kč.
Dary od fyzických osob byly ve výši 7 000 Kč.
Dary od právnických osob byly poskytnuty 
ve výši 149 550 Kč.
Zbývající část darů tvoří dary od nadací 
a nadačních fondů, jedná se o částku 
1 870 028 Kč.

18. PŘEHLED O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH 
PODLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉ 
SBÍRKY
Ústav má sbírkový účet, na který přišlo 
za rok 2020 81 239 Kč.

19. ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU 
HOSPODAŘENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH 
ÚČETNÍCH OBDOBÍ
Výsledek hospodaření loňského roku byl 
převeden do vlastního jmění.

20. INFORMACE O INDIVIDUÁLNÍ 
PRODUKČNÍ KVÓTĚ, INDIVIDUÁLNÍM 
LIMITU PRÉMIOVÝCH PRÁV A JINÝCH 
OBDOBNÝCH KVÓT A LIMITŮ, O KTERÝCH 
ÚČETNÍ JEDNOTKA NEÚČTOVALA 
NA ROZVAHOVÝCH ANI VÝSLEDKOVÝCH 
ÚČTECH
Netýká se účetní jednotky.
Sestaveno dne: 20. 3. 2021

Sestavil: Miroslav Šilhavý

 Sledované účetní období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 21

z toho členů řídicích orgánů 1

z toho členů kontrolních orgánů 0

z toho členů správních orgánů 0

Osobní náklady 12 143 172

z toho mzdové náklady 9 564 185

z toho zákonné sociální pojištění 2 524 664

z toho ostatní sociální pojištění 0

z toho zákonné sociální náklady 54 323

z toho ostatní sociální náklady

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů

1 – ředitel

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů –
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Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Dům tří přání, z.ú. („Ústav“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020 a výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31. 12. 2020, a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Ústavu jsou uvedeny v bodě 1 přílohy účetní 
závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
Ústavu k 31. 12. 2020 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v 
souladu s českými účetními předpisy. 

Datum:  14.4.2021 

Za společnost: AUDISA SERVICE s.r.o. 
             licence KA ČR: 486  

Ing. Josef Špeta 
Číslo osvědčení 0062

VÝROK  
AUDITORA
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Dům tří přání, z. ú.

Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, tel.: 235 302 698, 607 199 291
Centrum pro rodiny Delta
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5, tel.: 602 662 063
Centrum pro děti Mezipatro
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5, tel.: 724 865 400, 602 235 074
Centrum rodinné terapie Horizont
Doubravčická 1474/21, 100 00 Praha 10, tel.: 606 664 262
Krizová pomoc dětem Šestka 
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, tel.: 607 531 818

e-mail: info@dumtriprani.cz, www.dumtriprani.cz
www.facebook.com/dum3prani, www.instagram.com/dumtriprani/
datová schránka: 67b7dmw

Obsahové zpracování: Veronika Havlíková
Foto: Tomáš Princ, Shutterstock
Výroba: Boomerang Communication s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7, www.boomerang.co.com
Tisk: Helma Roto

       Výroční zprávu kompletně sponzoruje vydavatelství Boomerang Communication a tiskárna Helma Roto.


