Výroční zpráva 2021

TŘI
PŘÁNÍ

1. PŘÁNÍM

je, aby děti u nás
mohly vyslovovat
svá přání.

2. PŘÁNÍM

je vytvářet u nás
dětem a jejich rodinám
ochranné a podporující
prostředí.

3. PŘÁNÍM

je, aby děti a rodiče
uměli překonávat
náročné životní situace.
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Úvodní slovo

Milí podporovatelé, milé podporovatelky, vážení přátelé Domu tří přání,
po roce se na vás obracím prostřednictvím naší výroční zprávy, abych
vám především poděkovala za vaši
náklonnost, ochotu pomáhat dětem
a jejich rodinám i za mnohá slova
ocenění a obdivu, která se k naší
organizaci vaším prostřednictvím
v uplynulém roce dostala.
Kromě běžné práce, která se
zejména v závěru roku nesla ve znamení zvýšeného zájmu o všechny
naše služby, se nám vloni podařilo
realizovat několik projektů. Především inovativní projekt Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty
považujeme za přelomový. Dům tří přání se jako organizace
aktivně zapojil do reformy péče o dětské duševní zdraví a stal se
tak jedním z lídrů v této oblasti. Usilujeme o to, ukázat, že díky
kvalitní práci v ambulantně-terénní zdravotně-sociální službě je
možné snižovat počet hospitalizovaných dětí a cílit na uzdravení
takto ohrožených dětí a zejména dospívajících. Doba ukázala, že
potřebnost této služby je zcela mimo jakékoliv pochyby. Ačkoliv
projekt od počátku provázely nejrůznější komplikace, podařilo se
tým vytvořit a usadit v komplexu služeb naší organizace.
Kromě toho jsme v Centru pro rodiny Delta zahájili projekt
podpořený Nadací Sirius, jehož cílem je preventivně působit
v oblasti dlouhodobého rodičovského konfliktu a podporovat
zejména odborníky v této oblasti. Máme v tomto tématu mnohaleté zkušenosti a rádi se o ně podělíme.
Pomalými kroky se nám daří nabízet v Krizové pomoci dětem Šestka pomoc dětem mimo pobytovou část našich služeb. A opět doba a její velmi negativní dopady na děti a rodiny
ukázaly, že tato služba je více než potřebná. Stejnou potřebnost
jsme v minulém roce viděli v Centru rodinné terapie Horizont,
které dlouhodobě podporuje Nadace Jistota Komerční banky.
Také v této službě vidíme velký nárůst počtu klientů a potřebu
zajistit pokračování i v nadcházejících letech. Rodinná terapie má
v Domě tří přání své nezastupitelné místo.

Abychom toto vše zvládli, je potřeba nejen podpory zvenčí, ale
také úsilí lidí uvnitř organizace. Děkuji všem v týmu, kteří dávají
to nejlepší ze sebe nejen klientům, ale i dovnitř organizace. Je
to obrovský kus práce, která možná není tolik vidět, ale je stejně
důležitá jako to, co vidět je. Společně jsme pracovali na novém
strategickém plánu, pomalu měníme své přemýšlení a postoje
k jednotlivým PR a FR aktivitám, zvládli jsme příchod mnoha
kolegů a odchod několika dlouhodobých opor. Potýkali jsme
se s nástrahami mnohých protiepidemických opatření, většina
týmu prodělala v některé z vln covid. A přesto jsme to zvládli.
Jsme dobrý tým.
Je to již druhý rok za sebou, kdy na jaře píšu reflexi uplynulého
roku, který se dnes, kdy píšu tyto řádky, jeví jako svět, který nenávratně zmizel. Dnes je 4. 3. 2022. Na Ukrajině se už více než týden
válčí, každý den do České republiky přichází několik tisíc uprchlíků. Evropa i zbytek světa se těžce učí žít s novou reálnou hrozbou
světového válečného konfliktu. Ještě před pár dny se pojem
světová válka zdál být jen součástí učebnic dějepisu a existoval
jen s řadovou číslovkou první nebo druhá. Covid je okrajovým
problémem na třetí stranu novin. Pokud je ještě někdo čte.
A přesto. Stal se malý zázrak. Objevilo se bohatství, o kterém
jsme si mysleli, že se z našich evropských myslí vytratilo. Našli
jsme a společně sdílíme hodnoty, které nás Evropany drží v lidském společenství – evropský humanismus, křesťanskou starost
o druhého a antickou touhu po svobodě. Hodnoty, díky nimž
se staráme o uprchlíky, dovedly nás k vypnutí dezinformačních
webů, k vybrání neuvěřitelné sumy peněz na pomoc uprchlíkům
i statečným bojovníkům za svobodu Ukrajiny. Není nám to jedno.
Nestaráme se jen o sebe. Snad nám to vydrží i do doby, kdy tento
text půjde do tisku. Moc bych nám všem, nejen v Domě tří přání,
právě toto přála.

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

ADRESA SÍDLA

PRO KOHO TU JSME

Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně

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.

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 Střechová
PhDr. Helena Vostradovská
PhDr. Lucie Plešková
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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.

2021

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.

5

NAŠE ZAŘÍZENÍ

Mapa
center
Všechna zařízení pracují v rámci
pověření o sociálně-právní
ochraně dětí.
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Centrum pro rodiny Delta
registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok 2021 se v Centru pro rodiny Delta nesl
v duchu personálních změn a spuštění
realizace projektu Nadace Sirius, jehož název
je dlouhý, ale výstižně popisuje vše, o co
v Deltě usilujeme. Ale popořadě.
Do začátku roku jsme vpluli již s chystáním
odchodu stávajícího vedoucího a od března
jsem převzala kormidlo já. Chtěli jsme
zůstat věrni našemu personálnímu modelu
a zachovat genderovou vyváženost v týmu.
Proto jsme hledali nového kolegu, což se
delší dobu nedařilo. V květnu se naši loď
rozhodla opustit i kolegyně Lucie Škoríková.
Přes personální potíže se nám dařilo i nadále
naše služby poskytovat stávajícím klientům,
jen jsme byli nuceni na dočasnou dobu
pozastavit příjem nových klientů. S ohledem
na pandemii a časté karantény klientů jsme
i v tomto roce realizovali některé konzultace
on-line. V červnu nám byl schválen projekt
„Upevňování a rozšiřování služeb pro děti
ohrožené závažně ohrožujícím zacházením
v důsledku dlouhodobého rodičovského
konfliktu“, který nám umožnil rozšířit náš
tým o další dvojici pracovníků a přinesl i nové
metody spolupráce s rodinami. Během
léta běžela výběrová řízení naplno. V srpnu
jsme přivítali kolegu Pavla Klímu a v září
nastoupily kolegyně Jana Hronová a Lenka
Plzáková. Zbytek roku 2021 byl v duchu
zaučování nových kolegů, sžívání se našeho
pětičlenného týmu a přijímání nových rodin
do naší služby.

V rámci realizace našeho projektu jsme
v Deltě začali používat dotazník TSCYC, což je
nediagnostický nástroj určený k hodnocení
traumatických symptomů u mladších dětí.
V tuto chvíli je brzy na sdělování výstupů,
ale už teď mohu říci, že povídání s rodiči nad
výslednými informacemi přináší společný
zájem o prožívání jejich dětí a snahu měnit
situaci v jejich prospěch.
Na závěr chci dát najevo svou radost, že
i přes personální nepřízeň, se kterou jsme
se s kolegou Martinem Pazlarem museli
vyrovnat, se nám podařilo udržet chod
naší služby. Chci zde poděkovat i celému
Delta týmu za energii a nadšení, se kterými
se pouští do práce, vzdělávání i plánování
dalšího roku.

Mgr. Lucie Hanžlová,
vedoucí Centra pro rodiny Delta

Kde nás najdete:
Centrum pro rodiny Delta,
Vltavská 3101/24a, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Telefon: 602 662 063

– 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
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Centrum rodinné terapie
Horizont
registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

– prostřednictvím poradenství
poskytujeme rodinám
potřebné informace a odborné
vedení při zvládání situace,
která je trápí
– v rodinné terapii umožňujeme
rodinám 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
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Rok 2021 pokračoval ve vlnách covidu-19 –
tu přílivem, tu ještě větším přílivem
zájemců o naše služby rodinněterapeutické
a poradenské práce. Nově jsme se zapojili
do iniciativ PPP Prahy 10 a ÚMČ Prahy 10,
jako byl například webinář pro pedagogy
připravující se na návrat dětí do škol, Týdny
duševního zdraví a Rozcestník odborníků
v pomáhajících profesích usnadňující lidem
hledajícím pomoc se zorientovat ve změti
nuancí mezi odlišným zaměřením profesí
a pracovišť.
Mimo vlny karantén a testování šel
život Horizontu v běžném režimu. Rodiny
k nám proudí nadále jak z naší domovské
Desítky, tak díky dobré spolupráci také
z Brandýska, Černošic a Letňan. Těší nás
zvyšující se počet doporučení od obvodních
lékařů – pediatrů, psychiatrů, pedagogů,
nemocnic, rovněž vděčně vítáme telefonáty
od soudců domlouvajících spolupráci před
jejím nařízením. Nadále, snad i čím dál více
nás těší se společně zamýšlet nad rodinami
konkrétně i s nadhledem a tříbit tak způsob
naší práce do podoby co nejužitečnější,
zachovávající respekt k zúčastněným
i lehkost procesu, který by neměl být
úporný a vyčerpávající.

Kde nás najdete:
Centrum rodinné terapie Horizont,
Doubravčická 1474/21, 100 00 Praha 10
Telefon: 606 664 262

Tolik z roku 2021 v Praze 10, kde nás těší
pracovat a kde i nadále máme zvídavě
otevřené dveře pro všechny nové i stávající
rodiny.

Mgr. Kamila Mrkvicová,
vedoucí Centra rodinné terapie
Horizont
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Centrum pro děti
Mezipatro
registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Jak se odvíjel příběh Centra pro děti
Mezipatro v roce 2021?
Začátek roku byl ovlivněn tvrdými
protiepidemickými opatřeními. Individuální
konzultace dětem jsme sice poskytovali
i nadále, ale část se jich na nějakou dobu
přesunula do on-line prostoru. Až do konce
dubna jsme museli přerušit poskytování
skupinových programů, které jsou společně
s doučováním dalšími dvěma pilíři naší
práce s dětmi. Od dětí se v tomto období
často ozývala nezvyklá otázka: „Kdy už budu
moci chodit normálně do školy?“ Pandemie
v tomto roce již nebyla novinkou, ale o to
více prověřovala u dětí, jejich rodin i u nás
pracovníků naši odolnost, vytrvalost, tvořivost,
rodinné, přátelské či vrstevnické vztahy
a hlavně zdroje, ze kterých můžeme čerpat
chuť do života. Obavy jsme měli zejména
o ty děti, které se kvůli distanční výuce
a nefunkčnímu rodinnému zázemí propadly
do výrazných školních deficitů nebo do on-line světa. Zde se hodí poděkovat našim
ochotným dobrovolníkům, kteří pomáhali
formou individuálního doučování jednotlivým
dětem a odvedli cenný kus práce na poli
školním i lidském.
Blížící se léto vrátilo do Mezipatra
skupinové programy, dětem chození
do školy, a co hlavně – živé kamarády. Týmu
zase přivedlo nového supervizora, vážíme si
jeho odborných vstupů a inspirace pro naši
práci. S koncem školního roku jsme úspěšně
ukončili spolupráci s některými dětmi, které
budou pokračovat dál na své životní cestě
vybavené zkušenostmi a dovednostmi, jež
v Mezipatře získaly. Provoz se z hlediska přímé
práce s dětmi nesl v duchu prázdninového
útlumu, jelikož mnohé děti přes léto pobývaly
mimo město. V létě jsme poprvé vyzkoušeli

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

formát týdenního příměstského skupinového
programu s názvem Lví srdce v duchu
dobrodružství a zážitků z pobytu v přírodě.
Na začátku školního roku jsme zahájili
nové spolupráce s klienty a po delším čase
začali opět poskytovat vše, co do Mezipatra
patří, včetně startu nového skupinového
programu Lesní moudrost, jenž navázal
na úspěšný letní program. Stejně jako se
příroda barvami podzimu loučí s létem, tak
se Mezipatro rozloučilo s kolegyní Veronikou,
kterou vystřídala nová kolegyně Lenka.
V listopadu přišla rovněž zásadní změna
na pozici vedoucí služby.
Konec roku byl ve znamení plné kapacity
služby, sžívání se v týmu a ohlédnutí se
za vším náročným i dobrým, co se v příběhu
Mezipatra událo.
Rovněž do terénní práce se v celém roce
2021 promítala pandemická situace. Proto
se spolupráce s rodinami častěji přesouvala
jednak do venkovního prostoru, jednak
do on-line prostoru. Navzdory těmto novým
podmínkám a komplikacím jsme pracovali
jako i jindy nejčastěji na zlepšení vztahových
problémů mezi členy rodin, na zvládání
situací při omezených v sociálních kontaktech
a také na hledání, nacházení či získávání
zdrojů pro dobré soužití mezi rodiči a dětmi.
Závěrem bych ráda poděkovala bývalé
vedoucí našeho centra Mgr. Karolíně
Pražákové, která Mezipatro nejen
dlouhodobě vedla, ale také svou odborností,
nápady, angažovaností a láskou k dětem
formovala. Kráčí se mi v jejích stopách víc
než dobře. Děkuji.

– 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 (výtvarnětvořivé,
pohybové, znalostní,
uměleckoterapeutické)
a sebezkušenostní
vrstevnickou skupinu
– spolupracujeme se školami,
které dítě navštěvuje,
a s dalšími odborníky

Mgr. Hana Krusberská,
vedoucí Centra pro děti Mezipatro
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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
– poskytujeme dětem
celodenní péči
– zajišťujeme poskytnutí
odborné sociální
a psychologické péče jak
dětem, tak i jejich rodinám
– zajišťujeme poskytnutí
zdravotnických služeb,
doprovod a spolupráci se
školami a související školní
přípravy
– naším cílem je návrat dětí
do jejich rodiny nebo hledání
jiného řešení
– v rámci pobytu dětí
spolupracujeme i s dalšími
odborníky mimo naši
organizaci
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Rok 2021 prověřil nejen naše personální
síly, ale i ty technické. První čtvrtletí roku
2021 se neslo v duchu on-line výuky a naše
prostory se proměnily v učebny. Děti, které
využívají službu našeho Domečku, zažívají
doma velmi náročné situace, zároveň
jsou (ve většině případů) zanedbány
i po vzdělávací stránce. Často jsme se tak
potýkali s dlouhodobým zameškáním
školní docházky a rizikem, že děti budou
opakovat ročník. Vychovatelé a dobrovolníci
dětem pomáhali v rámci výuky, přípravě
domácích úkolů, ale zároveň s dětmi
dopracovávali zameškané učivo. Děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas
dětem! Velmi ráda píši, že naši službu tento
rok neohrozil personální podstav a náš tým
jsme v půlce roku doplnili o poslední volný
vychovatelský úvazek, a to o novou posilu
Elišku Schejbalovou.
Letní měsíce se nesly v duchu proměny
pobytové části pro děti. Velké díky patří
společnosti IKEA, která nám pomohla
vybavit dětské pokoje novým nábytkem
a zharmonizovat společné prostory, jako je
jídelna a herna. Dále se nám opět podařilo
realizovat letní socioterapeutický pobyt
ve stylu Cesty kolem světa za 80 dní. Tábor
vytvořili naši vychovatelé ve spolupráci
s pracovnicemi z Krizové pomoci dětem
Šestka. Děti se dozvěděly zajímavosti
o zemích, které v rámci tábora navštívily,
zároveň ochutnávaly jejich typické pokrmy.
A to nebylo vše, rodily se zde první lásky,

přátelství či měly možnost zažít, jak se řeší
konflikty jinak než křikem a rvačkou. Další
velké poděkování patří také společnosti
Puma, Vaše budoucnost a sportovnímu
klubu Dukla. Zástupci zmíněných organizací
nám pomohli zvelebit zahradní prostory
našeho zařízení a vnitřní prostory domu.
I díky jejich práci jsme se opět posunuli
o kus blíž útulnějšímu prostředí, které
chceme pro děti vytvářet.
V září jsme konečně přivítali nový školní
rok „klasickou“ školní docházkou a mohli
jsme doprovodit děti do škol. Současně se
vychovatelům podařilo realizovat několik
výletů a zpříjemnit tak dětem čas strávený
v Domečku. Děti navštívily Zoo Praha,
Muzeum strašidel a pověstí, letní kino,
bazén v Divoké Šárce, Petřín, Prokopské
údolí a mnoho dalšího. Aktivní jsme
byli i v rámci multioborové spolupráce
a síťování. Uspořádali jsme den otevřených
dveří, prezentovali jsme příspěvek v rámci
interdisciplinárního setkávání na Magistrátu
hl. m. Prahy a setkali jsme se s řadou
odborníků z jiných organizací.

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.,
ředitelka Domu Přemysla Pittra
pro děti

Kde nás najdete:
Dům Přemysla Pittra pro děti,
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Telefon: 235 302 698, 607 199 291
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Krizová pomoc dětem
Šestka
registrovaná sociální služba:
krizová pomoc, sociální rehabilitace
Psaní zprávy za rok 2021 je složité stejně
tak, jak složitý byl celý tento rok. Pro službu
Krizová pomoc dětem Šestka to byl rok
plný výzev a změn spojených s pandemií,
výměnou všech členů týmu a dokončením
úprav prostor pro poskytování služby.
Pojďme to však vzít popořádku. Začátek
roku 2021 byl velice slibný. Díky pomoci
MČ Praha 6 se podařilo dokončit rekonstrukci
nových prostor a za pomoci Nadace ČEZ
jsme prostory dovybavili a zkrášlili. Naše
kanceláře a hlavně konzultační místnosti
jsme zútulnili a naplnili hračkami a hrami pro
naše dětské klienty.
Jaro se neslo v akčním duchu, služba se
otevřela klientům zvenčí a naše kalendáře
se začaly zaplňovat konzultacemi. Proběhlo
i několik úspěšných výjezdů do terénu,
při kterých jsme spolupracovali s OSPOD
a základními školami, služba začala mít
dobré jméno. A protože jsme chtěli ještě
rozšířit povědomí o službě, vytvořili jsme
nový leták. Nadále jsme poskytovali službu
dětem na pobytu v Domě Přemysla
Pittra, kromě pravidelných konzultací
jsme děti doprovázeli, kam bylo potřeba,
a v rámci sociální rehabilitace jsme
dětem po odchodu z pobytu pomáhali
s adaptací na nové prostředí. V období
karantén a nemocí jsme vypomáhali se
zajištěním provozu pobytu. S týmem Domu
Přemysla Pittra jsme pracovali na revizi
metodiky společné práce, probíhaly také
pravidelné intervize a v létě jsme se podíleli
na pořádání tradičního letního pobytu.

Na začátku druhého pololetí se bohužel
naplno roztočilo kolo personálních změn
a došlo k úplné výměně všech členů
týmu. Hledání nových členů týmu nebylo
vůbec jednoduché, a tak v září nastala
nemilá situace, kdy se služba musela
z personálních důvodů uzavřít pro děti
zvenčí a nadále byla poskytována jen
dětem z pobytu v Domě Přemysla Pittra.
Pozastavení služby pro děti zvenčí trvalo
až do konce roku, podařilo se sice přijmout
dvě nové členky týmu, bohužel však stále
chyběla vedoucí služby. Chceme velmi
poděkovat týmu Domu Přemysla Pittra
za to, jak hezky se postaral o nové kolegyně,
jak je zaučil a po celou tuto nejistou dobu
podporoval. Na konci roku bylo jasné, že
končí doba provizorních řešení, neboť byla
přijata nová vedoucí. Do nového roku jsme
tedy vykročili s nadějí a velkým očekáváním.

Mgr. Martina Kárová,
vedoucí Krizové pomoci dětem
Šestka

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

– 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 situace dítěte
a porozumění jí
– služba může být
poskytována anonymně
– služba je částečně určena
dětem umístěným na pobyt
v Domě Přemysla Pittra pro
děti
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Multidisciplinární tým
duševního zdraví
multidisciplinární tým duševního zdraví
pro děti a adolescenty je pilotní program
realizovaný v rámci plánovaných opatření
Strategie reformy psychiatrické péče MZČR

– předcházíme rozvoji
duševního onemocnění
– podporujeme zotavení dětí
a adolescentů s duševním
onemocněním
– zvyšujeme kvalitu života dětí
a adolescentů s duševním
onemocněním a jejich rodin

12

Rok 2021 se nesl v duchu budování, změn
a stabilizace služby. Na začátku roku jsme
se potýkali se změnami v personálním
obsazení služby, to jsme úspěšně překonali
doplněním týmu a mohli tak zahájit
plnohodnotnou činnost. Změny jsme
pociťovali nejen personální, ale i metodické
a technické. Byly jimi například nastavování
kompetencí, postupů, sdílení napříč
odbornostmi, administrativních úkonů,
spolupráce s pojišťovnami a vykazování
výkonů. Jako prozatím největší těžkost
se ukázala být administrativní stránka
projektu, která tým podstatně vytížila.
Potvrdilo se, že komplexnost služby,
která poskytuje nejen sociální, ale
i zdravotní péči, je v oblasti duševního
zdraví dětí velmi potřebná. V rámci síťování
se služba dostala do povědomí odborníků
z řad lékařů, psychologů, terapeutů,

školních psychologů, učitelů, ale i dalších
odborníků. Denně se tak na službu obraceli
zájemci z celé Prahy. Velký zájem se
také odrazil na naplnění kapacity týmu,
v současné chvíli poskytuje služby zhruba
60 klientům a jejich rodinám. Nejčastějšími
důvody vstupu do služby byly úzkosti,
deprese či suicidiální tendence. U velké
většiny našich klientů došlo k rozběhnutí
či zvýraznění duševního onemocnění
v období pandemie, která způsobila velkou
zátěž na psychický stav dětí.

Mgr. Michaela Hanykýřová, DiS.,
koordinátorka
Multidisciplinárního týmu
duševního zdraví

Kde nás najdete:
Multidisciplinární tým duševního zdraví
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – Bubeneč
Telefon: 608 173 556
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KROKOVNÍK SLUŽBY:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Odborník vyplní
doporučení do péče
a zašle nám ho.

Na poradě týmu je vyhodnoceno,
zda bude klient přijat (splňuje-li
kritéria přijetí). Určí se klíčový
pracovník, který bude průvodcem
rodiny, a zdravotní sestra, která
zhodnotí zdravotní stav.

Klíčový pracovník kontaktuje
rodinu a domluví s ní vstupní
setkání.

Během vstupního setkání
se zmapuje situace rodiny
včetně zdravotního stavu
dítěte. Pracovníci informují
o možnostech služby a rodině
sdělí, jakou spolupráci je
možné nabídnout. Připravuje
se terapeutický plán péče
a domlouvá se termín návštěvy
u dětského psychiatra.

Rodina navštíví dětského
psychiatra, který zhodnotí
zdravotní stav, případně nasadí
vhodnou medikaci a navrhne
zapojení dalších odborníků podle
potřeb dítěte.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

2021

S rodinou
se vytváří
terapeutický plán.

Rodina začne aktivně využívat službu. Např. rodiče
přichází na společné konzultace s rodinným
poradcem, spolupracují se speciálním pedagogem,
který komunikuje se školou, dítě navštěvuje dětského
psychiatra, zahajuje terapii u psychologa a dochází
na expresivní a skupinové terapie.

Po několika měsících dochází ke znatelném posunu
a zmírnění akutních projevů. S rodinou se hledají
možné varianty následné péče. Rodina je podpořena
při hledání následné péče.

S rodinou i v týmu je vyhodnocen terapeutický plán
spolupráce. Znovu se setkává tým a vyhodnocuje,
zda byla rodině poskytnuta maximální péče, situace
rodiny se posunula a je adekvátní spolupráci
směřovat k ukončení.

Rodina je navázána na další
službu, domlouvá se ukončení spolupráce v multi
disciplinárním týmu.

Rodina ukončuje
spolupráci v multidisciplinárním týmu.

Setkávají se všichni odborníci
multidisciplinárního týmu, kteří
s rodinou pracují, a vyhodnocují
situaci rodiny.
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ROK 2021 VE FOTKÁCH

1

2

1 Benefiční koncert pro D3P
v kostele Nejsvětějšího
Salvátora

V krásných prostorách kostela Nejsvětějšího
Salvátora se konal vánoční benefiční
koncert, jehož výtěžek z dobrovolného
vstupného (více než 34 000 Kč) byl určen
na podporu naší organizace. Zazněla díla
Jiřího Temla, Jaroslava Pelikána či Jiřího
Pavlici.

2, 4 Strategické plánování
Celý náš tým se sešel na dvoudenním
strategickém plánování v kreativním
prostoru Lampárna Coworking. Zde jsme
si společnými silami vytyčili hodnoty
organizace, nastavili vizi do dalších let či se
jen tak těšili ze společně strávených chvil.

4
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3

3 Letní grilovačka

Po dlouhých covidových týdnech jsme se mohli
všichni potkat na červnovém grilování. Počasí
nám vyšlo, proto i účast byla hojná a atmosféra
přímo dechberoucí!

5 Rozhovor ředitelky organizace
Miroslavy Flemrové v Lidových
novinách

„Psychiatrické nemocnice by měly být až nejzazší
možností,“ říká v rozhovoru ředitelka D3P
Miroslava Flemrová na téma duševního zdraví
dětí a adolescentů. I díky tomu vzniklo naše
Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty
Praha, jehož cílem je právě předcházení
hospitalizaci díky intenzivní mezioborové
spolupráci specialistů.

5
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ROZHOVOR

rozhovor s MUDr. Lucií Vaškovou, pedopsychiatričkou
Multidisciplinárního týmu duševního zdraví
Text: Mgr. Miroslava Flemrová

Lucia Vašková:
Na práci v MTDZ se mi líbí, že každý
odborník, když pracuje s klientem,
ho poznává z jiných stránek a vidí
ho v různých situacích.
Mohla bys popsat MTDZ třemi slovy?
Tým, rozmanitost, souhra.
Jaký je rozdíl mezi běžnou prací
v psychiatrické ambulanci a v MTDZ
z tvého pohledu?
Hlavní rozdíl vidím v tom, že člověk
v MTDZ pracuje jako součást týmu,
kde máme všichni prostor vést plodné
odborné debaty ohledně terapeutických
plánů a postupů našich klientů. Na práci
v MTDZ se mi líbí, že každý odborník,
když pracuje s klientem, ho poznává
z jiných stránek a vidí ho v různých
situacích, a tím se mnoho mechanismů
a způsobů fungování našich klientů dá
rychleji odhalit a při následném propojení
jednotlivých úhlů pohledů může
vzniknout zajímavá pracovní synergie.
O co usiluješ ty osobně v práci s dětmi?
Chtěla bych děti učit, že je vždy cesta
ven z potíží. Že je vždy šance se zlepšit,
pochopit, proč se cítíme, jak se cítíme,
a tím najít cestu ven z nepříjemností. Že
můžeme s našimi potížemi něco dělat,
že práce na sobě se vyplatí, i když jde
o náročnou a dlouhotrvající záležitost.
Co tě často napadá v souvislosti
s klienty, kteří přicházejí do MTDZ? Co
je nejčastěji trápí?
Nejčastěji mě napadá, že dlouhodobý
lockdown v souvislosti s pandemií opravdu
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na spoustě dětí zanechal dlouhodobou
psychickou stopu a že bude ještě nějaký
čas trvat, než se některé děti nastartují.
Další věc, která mě trápí, je, že je vidět,
jak málo naše děti vědí o lidské psychice.
Jak málo vědí o tom, jak naše psychika
funguje, neumí pojmenovat, co cítí,
a neumí hledat, s čím jejich pocity souvisí.
Vidím, že dnešní děti neumí fungovat
ve vztazích tak, aby byly spokojené.
Neumí se starat o naplnění svých potřeb,
jsou málo soběstačné a málo vnímají
odpovědnost za svůj život. Většinou čekají,
že problémy za ně vyřeší někdo jiný. Vidím,
že naše společnost dlouhodobě investuje
do vzdělávání dětí hlavně o okolním světě,
ale minimálně investuje do učení o našem
vnitřním světě – jak fungujeme my, jak
si zařídit dobrý život a dobré vztahy.
A byla bych ráda, kdyby se to v budoucnu
změnilo.
Kam by měla práce psychiatra v MTDZ
směřovat do budoucna?
Podle mě by role psychiatra měla
fungovat jako supervizní pozice, kterou
by odborně zaštiťoval směr práce
s klientem. Vidím ho i jako odborného
poradce pro tým jako takový.
Co tě přivedlo do oboru dětská
psychiatrie?
Vždy mě zajímalo, jak dětství ovlivňuje
naši osobnost a sebevnímání, jak rodiče

a okolí formují dětskou psychiku. Jsem
přesvědčená, že mnoho klíčů k pochopení
sebe sama můžeme najít v našem dětství
a že tímto pochopením můžeme najít
i cestu ven z mnoha psychických potíží.
Jak ses dostala k práci v MTDZ?
Oslovili mě kolegové z oboru, kteří se
aktivně podílejí na reformě psychiatrie
v České republice. Mně samotné reforma
dává smysl a chtěla jsem ji svým aktivním
zapojením podpořit a rozvinout.
Co je v této práci náročné?
Náročnost vidím v tom, že nás dětských
psychiatrů je málo a klientů, kteří potřebují
naši péči, hodně.
Co ti naopak dělá radost a naplňuje tě?
Radost mi dělá, když dítě, které od nás
odchází, je pevnější a sebevědomější, než
bylo při příjmu k nám do MTDZ. Dělá mi
radost, když děti v průběhu pobytu v MTDZ
dokážou změnit věci, které je trápí, dokážou
si víc porozumět a víc věří, že se můžou mít
taky dobře. Mám radost, když odcházejí
s nadějí a jsou odhodlané překonávat
překážky, které jim život v budoucnu nastolí.
Jak se ti líbí vaše nové prostory?
Z nových prostor jsem nadšená. Prostředí
má významný vliv na naše fungování
a na celkovou atmosféru. Při práci
s lidmi, kteří mají psychické potíže, je

potřebné nastolit důvěrnou a příjemnou
atmosféru, aby se naši klienti cítili uvolněně
a bezpečně. A myslím, že tyto naše nové
prostory mají potenciál tuto ambici naplnit.
Můžeš popsat svůj klasický pracovní den?
Kromě práce v MTDZ mám i svoji
soukromou praxi. Takže od rána
do odpoledních hodin se věnuji klientům.
V rámci práce MTDZ míváme ráno poradu
týmu a následně se věnuji vyšetření našich
klientů, diagnostice jejich psychických
onemocnění a nastavení terapeutického
plánu. Odpoledne míváme někdy supervize
a porady subtýmu nebo probíhají kontrolní
návštěvy našich klientů s jejich rodinami,
kde spolu vyhodnocujeme průběh léčby
a nastavujeme další potřebné kroky v naší
péči. Ve své soukromé praxi se věnuji
individuálním nebo rodinným konzultacím
a společně s manželem máme partnerskou
poradnu a k tomu i učíme semináře
osobnostního rozvoje.

Co si myslíš, že čeká tým, a na co se těšíš?
Čeká nás přijímání nových klientů a vytváření
terapeutických podpůrných programů
pro naše klienty tak, abychom našim
klientům/dětem mohli poskytnout podporu
ve všech oblastech, které mají vliv na jejich
duševní zdraví, a na to se těším. Náš tým je
podle mě hezky sladěn, tak se těším na naši
další spolupráci. A těší mě, že jsme součástí
vytváření multidisciplinarity v naší republice
v oblasti péče o duševní zdraví dětí.

„Vždy mě zajímalo,
jak dětství ovlivňuje
naši osobnost
a sebevnímání, jak
rodiče a okolí formují
dětskou psychiku.
Jsem přesvědčená,
že mnoho klíčů
k pochopení sebe
sama můžeme najít
v našem dětství a že
tímto pochopením
můžeme najít
i cestu ven z mnoha
psychických potíží.“

Je něco, co tě v poslední době vaši klienti
(děti) naučili?
Učí mě určitě trpělivosti ve smyslu, že každý
máme své tempo a své potřeby. Díky našim
klientům poznávám ve větší míře zákonitosti
naší psychiky, dynamiku lidského vývoje
od raného dětství. Jsme sice každý jiný,
ale v principu se dá mnoho mechanismů
našeho fungování a přemýšlení pojmenovat
ve všeobecnější rovině a aplikovat ve větší
míře na druhé. Takže každé dítě, které mi dá
důvěru sdílet s ním jeho příběh, mi pomáhá
být lepším lékařem.
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KDE POMÁHAJÍ PENÍZE
našich partnerů – projekty v roce 2021

1

1 Sirius

3 ČEZ

2 IKEA

4 Provident

Společně s Nadací Sirius jsme zahájili projekt zaměřený
na upevnění a rozšiřování terapeutických prací u párů
v dlouhodobém rodičovském konfliktu. Projekt potrvá
až do roku 2023. Díky podpoře nadace naše Centrum
pro rodiny Delta připravilo akreditované školení na toto
téma, kde sdílelo své bohaté zkušenosti.

V letních měsících proběhla renovace pobytové části
Domu Přemysla Pittra pro děti. Úžasnou proměnou
prošla společenská místnost i dětské pokoje. To vše
díky štědrosti IKEA Zličín, která nám věnovala veškerý
nábytek a pomohla s montáží.
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Z finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ
a za její podpory jsme mohli pořídit zbrusu nové
vybavení konzultoven Krizové pomoci dětem Šestka.
Ty jsou nyní plné hraček a krásného nábytku a vytváří
tak společně útulné prostory, kde se cítí dobře jak naši
dětští klienti, tak naši zaměstnanci.

Díky našim partnerům Provident a jejich vánoční sbírce
jsme v Domě Přemysla Pittra pro děti mohli pořídit nové
televize a lednice.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

DOZORČÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITELKA

DŮM PŘEMYSLA
PITTRA PRO
DĚTI (ZDVOP)

Ředitel
ZDVOP

Sociální pracovník zařízení ZDVOP, zástupce ředitele
ZDVOP, metodik služby

KRIZOVÁ POMOC
DĚTEM ŠESTKA

Vedoucí
centra

Služba krizová
pomoc: sociální pracovníci
a jiní odborní
pracovníci

Služba sociální rehabilitace: sociální
pracovníci
Odborní pracovníci ZDVOP /
vychovatelé
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CENTRUM PRO
RODINY DELTA

Vedoucí
centra

Služba SAS:
sociální pracovníci a jiní
odborní pracovníci služby

CENTRUM
PRO DĚTI
MEZIPATRO

Vedoucí
centra

Služba SAS:
sociální pracovníci a jiní
odborní
pracovníci

Pracovník
v sociálních
službách

Lektoři
skupinových
programů

CENTRUM
RODINNÉ
TERAPIE
HORIZONT

Vedoucí
centra

Služba SAS,
poradenství
a rodinná
terapie:
pracovníci
poradenství,
rodinní terapeuti a sociální pracovníci

Rodinní
terapeuti

MULTI
DISCIPLINÁRNÍ
TÝM DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ – pilotní
projekt

Koordinátor
týmu

Služba SAS:
sociální pracovníci a jiní
odborní
pracovníci
služby
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ADMINISTRATIVNÍ
TÝM

IT podpora,
správa webu
a databáze

Projektový
pracovník,
fundraiser

Personalistka,
asistentka

PR manažerka

Projektový
pracovník
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LIDÉ
Pracovní tým k 31. 12. 2021

Mgr. Miroslava Flemrová

Centrum pro rodiny
Delta

Centrum rodinné terapie
Horizont

Mgr. Barbora Pšenicová
zástupkyně ředitelky pro fundraising
a řízení projektů

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník

Mgr. Jana Horáková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná
terapie

Bc. Veronika Havlíková
PR manažerka

Ing. Bc. Jana Hronová
sociální pracovnice

Simona Marešová
asistentka, personalistka

Mgr. Pavel Klíma
sociální pracovník

Zuzana Brtáňová Klimešová
projektová pracovnice, administrátorka
webových stránek

Mgr. Lenka Plzáková
sociální pracovnice

ředitelka organizace

Administrativně-provozní tým

Petra Jedličková, BSc.
Asistentka komunikace
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Mgr. Lucie Hanžlová
vedoucí Centra pro rodiny
Delta, sociální pracovnice

Mgr. Kamila Mrkvicová
vedoucí centra rodinné terapie Horizont,
poradenství, rodinná terapie

Mgr. Martina Přečková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná
terapie
PhDr. Danka Zubová
sociální pracovnice, poradenství, rodinná
terapie
Mgr. Kateřina Brožková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná
terapie

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Hana Krusberská
vedoucí Centra pro děti Mezipatro, sociální
pracovnice
Mgr. Miriam Žilková
terénní sociální pracovnice
Bc. Stanislav Drda
odborný pracovník sociální služby
Mgr. Lenka Martínková
odborná pracovnice sociální služby
Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách

Dům Přemysla Pittra
pro děti

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.
ředitelka ZDVOP, odborná pracovnice
ambulance ZDVOP
Mgr. Klára Konvalinová
zástupkyně ředitelky ZDVOP,
odborná pracovnice ambulance ZDVOP,
metodička
pobytová část
Mgr. Michaela Hanykýřová, DiS.
vedoucí vychovatelka, odborná pracovnice
ZDVOP
Vojtěch Škácha, DiS.
odborný pracovník ZDVOP, vychovatel
Bc. Tomáš Lokajíček
odborný pracovník ZDVOP, vychovatel
Bc. Alžběta Hálová
odborná pracovnice ZDVOP, vychovatelka
Kateřina Brokešová
odborná pracovnice ZDVOP, vychovatelka
Bc. Anna Krajícová
odborná pracovnice ZDVOP, vychovatelka
Bc. Eliška Schejbalová
odborná pracovnice ZDVOP, vychovatelka

Multidisciplinární tým
duševního zdraví
Bc. Michaela Hanykýřová
koordinátorka

Zuzana Brtáňová Klimešová
administrativní pracovnice
Mgr. Pavlína Očadlíková
sociální pracovnice, expresivní terapeutka
Mgr. Helena Průchová
sociální pracovnice, rodinná terapeutka
Bc. et Bc. Jitka Kavková
sociální pracovnice, arteterapeutka
Bc. Tereza Vrbková
speciální pedagožka
Mgr. et Mgr. Lenka Kvěchová
speciální pedagožka

Supervizoři:

Mgr. Milan Černý
PhDr. Alena Paloušová
Mgr. Barbara Ernest
RNDr. Renata Svobodová
PhDr. Milan Kinkor
Mgr. Jan Kulhánek
Ph.D. Štěpán Smolík
Mgr. Jan Martínek
PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D
Mgr. Cyril Maliňák

Krizová pomoc dětem Šestka

Lektoři:

Mgr. Zuzana Pokorná
sociální pracovnice, krizová interventka

Anna Císlerová, DiS.
lektorka keramické dílny

Mgr. Lucie Vitásková
sociální pracovnice, krizová interventka

MgA. Marie Ladrová
lektorka výtvarné dílny

Simona Paulišinová
lektorka keramické dílny
Petr Valach
lektor lesní moudrosti
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VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB

v roce 2021 v číslech

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

34
dětí bylo
ubytováno
na pobytu

66

dnů byla nejkratší
průměrná doba
poskytování služby

625
klientům jsme
poskytli jednu
nebo více služeb

617

hodin jsme
poskytovali
službu v terénu

623
rodin jsme
podpořili

237

3 716
pracovních schůzek

dnů je průměrná
doba spolupráce
ve službě rodinné
terapie

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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PODPORUJÍ NÁS
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RÁDI BYCHOM NA TOMTO MÍSTĚ
VĚNOVALI ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
NAŠIM DONORŮM, KTEŘÍ NÁM
V ROCE 2021 VĚNOVALI ČÁSTKU
VYŠŠÍ NEŽ 100 000 KČ.
Registrované sociální 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.
Nadace Jistota také
podporovala v tomto centru
po dobu 3 let projekt Dítě
v rodině. Díky této dotaci jsme
tak mohli v Centru rodinné
terapie Horizont poskytovat
specializovanou péči rodinám,
kde se vyskytuje duševní
onemocnění, které má dopad
na celou rodinu. Projekt nám
umožnil spojit se s dalšími
odborníky, kteří se věnují
cílové skupině lidí s duševním
onemocněním, a poskytnout tak
komplexnější péči rodinám.

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.
V roce 2021 nám finanční
prostředky od nadačního fondu
umožnily financovat změnu
vizuální identity organizace.

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 165 ohroženým dětem
a jejich rodinám.

NROS A VELUX
FOUNDATIONS –
VČASNÁ POMOC
DĚTEM

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.
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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 dlouhodobě daří financovat
odborný personál.
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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 propagační materiálů.
Boomerang Communication,
s. r. o., navrhl novou vizuální
identitu Domu tří přání a provedl
nás celým procesem změny.
Jeho pomoc je při propagaci
organizace nepostradatelná.

NADACE ČEZ

Nadace ČEZ nám pomohla
s vybavením a modernizací
našeho nejmladšího centra –
Krizové pomoci dětem Šestka.
Díky finančním prostředkům
od Nadace ČEZ jsme
mohli pořídit nový nábytek
do konzultačních místností,
aby prostor, ve kterém s dětmi
pracujeme, byl vlídný, útulný
a především působil bezpečně.

MIS, s. r. o.

Firma MIS, s. r. o., nám pomáhá
pomáhat již od roku 2011. Její dar
můžeme využít vždy tam, kde to
nejvíce potřebujeme. V roce 2021
byla finanční podpora využita
k úhradě provozních nákladů
administrativního týmu, Centra
rodinné terapie Horizont a Domu
Přemysla Pittra pro děti.
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NADACE SIRIUS

Projekt Nadace Sirius:
UPEVŇOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ
SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ
ZÁVAŽNĚ OHROŽUJÍCÍM
ZACHÁZENÍM V DŮSLEDKU
DLOUHODOBÉHO
RODIČOVSKÉHO KONFLIKTU
je ušit na míru práce u párů
v dlouhodobém konfliktu a jeho
hlavním realizátorem je Centrum
pro rodiny Delta. Projekt je
zaměřený na měření dopadu
naší práce, implementaci
evaluačních metod a zároveň
zvýšení efektivity naší práce.
Díky podpoře Nadace Sirius jsme
mohli navýšit personální zázemí
Centra Delta a zároveň se vzdělat
v evaluačních metodách, pořídit
nezbytný software a metodický
materiál pro samotné hodnocení
naší práce.
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NAŠI PŘÍZNIVCI
přehled našich donorů

STÁTNÍ DOTACE

Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Abakus
Nadace Sirius
Nadační fond Pomáháme dětem –
Advokáti dětem
Nadační fond Tesco
Nadace rozvoje občanské společnosti

Ivana Hradecká
Iveta Štočková
Jakub Mošna
Jan Bouda
Jan Šťourač
Jana Semančíková
Jaroslav Holaň
Martina Tesařová
MIS, s. r. o.
Modrá Pyramida
NEDBALOVÁ / TUČKOVÁ / PARTNEŘI,
advokátní kancelář, s. r. o.
Pavel Řihák
Potravinová banka pro Prahu
a Středočeský kraj, z. s.
Provident Financial, s. r. o.
Renata Dobrá
Tesco Stores ČR

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Akademické farnosti Praha za to,
že nám v prostorách kostela
Nejsvětějšího Salvátora umožnila
uskutečnit vánoční koncert, jehož
výtěžek šel na podporu
Domu tří přání.

Platformě Darujme.cz a všem
individuálním dárcům, kteří nám
jejím prostřednictvím darovali více
než 5 000 Kč:

MHMP
MPSV ČR
MZ ČR
MČ Praha 10

NADACE A NADAČNÍ FONDY

INDIVIDUÁLNÍ
A FIREMNÍ DÁRCI
Akademická farnost Praha
Anna Netolická
Barbora Karo
Boomerang Communication, s. r. o.
Branko Delovský
Církev bratrská Praha 6
Citrix Systems Czech Republic, s. r. o.
ČSOB pomáhá regionům / Fórum dárců, z. s.
Daniela Lipšanská
Dr. Max
FK Dukla Praha
Fórum dárců, z. s.
GEP Czech Republic, s. r. o.
IKEA
ING Bank Fond
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Jan Kobelka
Linda Sibková
Martin Brychta
Zdeněk Hercik

VĚCNÉ DARY
ADP Employer servis
Argo
Candycane coffee
ČP Distribuce, a. s.
Expodům
GEP Czech Republic, s. r. o.
IKEA
Klára Horáčková
Makro Stodůlky
Nadace Naše dítě
Puma Czech Republic, s. r. o.
Svět školáka
Zora Ondrovčáková

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

SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI
A ODBORNÝM ORGANIZACE
Mgr. Jan Kulhánek, PhDr. Alena Paloušová,
RNDr. Renata Svobodová, Štěpán
Smolík, Ph.D., Mgr. Barbara Ernest,
Mgr. Jan Martínek, Mgr. Michaela
Skokanová, MUDr. Taťána Hněvkovská,
MUDr. Vilma Vaňurová, Policie ČR,
Mgr. Milan Černý, PhDr. Petra Menclová,
Ph.D., MUDr. Michal Považan, Mgr. Klára
Laurenčíková, Dětská psychiatrie Fakultní
Thomayerovy nemocnice, Dětské
psychiatrické oddělení PN Bohnice,
Křesťanská pedagogicko-psychologická
poradna Praha 8, Program Pilot Plus,
Cestou necestou, Intervenční centrum,
Dětský domov Korkyně, Dětský domov
Dolní Počernice, Diagnostický ústav
Brno, Diagnostický ústav U Michelského
lesa, PhDr. Milan Kinkor, PhDr. Zuzana
Vondřichová, Ph.D., Mgr. Cyril Maliňák
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ŠKOLY, KTERÉ VYUČUJÍ DĚTI
Z POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
ZŠ Bělohorská
ZŠ Ruzyně
ZŠ Buštěhrad
ZŠ Cimburkova
ZŠ Tyršova
ZŠ Chaplinovo náměstí
ZŠ Tusarova
ZŠ Chmelnice
ZŠ Na Dědině
MŠ Žerotínova

OSPOD
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5,
Praha 6, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha
12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16,
Praha 17, Praha 18, Praha 20, Praha 21, Praha
22, Říčany, Nový Jičín, Neratovice, Mladá
Boleslav, Kladno, Kadaň, Kroměříž, Brandýs
nad Labem, Černošice

NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
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.

INDIVIDUÁLNÍ DOBROVOLNÍCI
Mgr. Kateřina Lukůvková
Bc. Lenka Opatrná
Kateřina Průniková
Tereza Davidová
Alena Šišková
Ing. Peter Tencer
Mgr. Monika Máchová
Dušan Doxas Dohčević
Andrea Vyjdáková
Veronika Rachel Tzouriel
Kateřina Fialová
Mgr. Jan Hoffmann

FIREMNÍ DOBROVOLNÍCI
FK Dukla Praha
Puma Czech Republic, s. r. o.
Vašebudoucnost.cz

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

NÁKLADY 2021:
kancelářské potřeby
potraviny pro děti
čisticí a hygienické prostředky
léky
výtvarné potřeby, hračky
drobné vybavení
kancelářská technika
prádlo, boty
odborná literatura
ostatní materiál
materiálové náklady celkem
elektrická energie
pohonné hmoty
voda, teplo, služby
energie celkem
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
telefonní poplatky, internet
poštovné
právní, účetní, poradenské služby
odborné služby, školení, supervize
předplatné, vstupné, půjčovné
drobný software
nájemné
jízdenky
ostatní služby
služby celkem
provozní náklady celkem
hrubé mzdy zaměstnanců
dohody o provedení práce
zákonné sociální a zdravotní pojištění
zákonné sociální náklady
mzdové náklady celkem
daně a poplatky
ostatní pokuty a penále
odpis nedobytné pohledávky
jiné ostatní náklady
odpisy
členské příspěvky
jiné náklady celkem
celkové náklady roku 2021

V Kč
220 261
256 478
66 021
4 098
56 028
122 176
190 132
2 389
6 297
84 128
1 008 008
157 245
20 425
397 531
575 201
79 539
61 830
48 016
85 921
5 254
441 134
392 579
2 775
20 823
1 210 384
14 169
405 255
2 578 294
4 350 888
12 222 033
860 907
4 104 963
12 700
17 200 603
6 742
5 899
34 049
103 026
136 047
8 636
294 399
21 845 890

VÝNOSY 2021:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy
příspěvky zařízením ZDVOP
MČ Praha 10
MČ Praha 1
MČ Praha 5
MČ Praha 8
MČ Praha 14
dotace celkem
firemní a individuální dárci
nadace a nadační fondy
dary celkem
příspěvky na pobyt od uživatelů
příspěvky na terapeutický pobyt od uživatelů
semináře, přednášky
ostatní výnosy
ostatní příjmy celkem
celkové výnosy roku 2021
hospodářský výsledek 2021

V Kč
869 848
2 813 010
12 350 000
878 651
135 000
50 000
10 000
25 000
15 000
17 146 509
2 165 483
1 846 239
4 011 722
64 821
24 000
19 487
144 560
252 868
21 411 099
zisk –434 791
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Účetní závěrka
za rok 2021

ROZVAHA (BILANCE)

V TIS. KČ

Aktiva
účet k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021
Stavby
021
1 326
1 528
Hmotné movité věci a jejich soubory
022
343
343
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
487
487
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
155
0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
0
0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
3 822
3 950
Oprávky k stavbám
081
–1 008
–1 068
Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		
082
–193
–114
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
088
–487
–487
Materiál na skladě
112
13
0
Peněžní prostředky v pokladně
211
2
22
Peněžní prostředky na účtech
221
3 079
1 092
Peníze na cestě
261
0
0
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby314
597
719
Ostatní pohledávky
315
142
1 985
Pohledávky za zaměstnance
335
3
6
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 346
3 174
551
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. územ. celků 348
0
49
Vyrovnávací účet pro DPH
349
0
0
Náklady příštích období
381
265
5
Příjmy příštích období
385
0
0
Vnitřní zúčtování
395
0
0
Úhrn aktiv		
11 720
9 068
Pasiva
účet k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249
0
0
Dodavatelé
321
2
160
Ostatní závazky
325
8
19
Zaměstnanci
331
25
0
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění
336
16
0
Ostatní přímé daně
342
5
0
Daň z přidané hodnoty
343
1
0
Ostatní daně a poplatky
345
4
2
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
0
0
Výnosy příštích období
384
5 532
3 022
Dohadné účty pasivní
389
581
652
Vlastní jmění
901
4 765
4 711
Fondy – sbírkový účet
911
437
487
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 921
322
450
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931
22
–435
Úhrn pasiv		
11 720
9 068

2021

V TIS. KČ

		
Činnost
Činnost
Účet
hlavní hospodář. Celkem
A. Náklady
A. I. Spotřebované nákupy celkem
4 351
0
4 351
A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek		
1 583
0
1 583
A. I. 2. Prodané zboží
0
0
0
A. I. 3. Opravy a udržování
80
0
80
A. I. 4. Náklady na cestovné
62
0
62
A. I. 5. Náklady na reprezentaci
48
0
48
A. I. 6. Ostatní služby
2 578
0
2 578
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem
		
0
0
0
A. III. Osobní náklady celkem
17 200
0 17 200
A. III. 10. Mzdové náklady
13 083
0
13 083
A. III. 11. Zákonné sociální pojištění
4 105
0
4 105
A. III. 12. Ostatní sociální pojištění
0
0
0
A. III. 13. Zákonné sociální náklady
12
0
12
A. III. 14. Ostatní sociální náklady
0
0
0
A. IV. Daně a poplatky celkem
7
0
7
A. IV. 15. Daně a poplatky
7
0
7
A. V. Ostatní náklady celkem
143
0
143
A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
		
6
0
6
A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky
34
0
34
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
103
0
103
A . VI. Odpisy, prodaný majetek, rezervy celkem
		
136
0
136
A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku
136
0
136
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
9
0
9
A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky
9
0
9
Náklady celkem
21 846
0 21 846
B. Výnosy			
B. I. Provozní dotace
17 146
0
17 146
B. I. 1. Provozní dotace
17 146
0
17 146
B. II. Přijaté příspěvky
4 012
0
4 012
B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
		
0
0
0
B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary)
4 012
0
4 012
B. II. 4. Přijaté členské příspěvky
0
0
0
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
		
108
0
108
B. IV. Ostatní výnosy celkem
145
0
145
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
0
0
0
B. IV. 8. Kurzové zisky
0
0
0
B. IV. 9 Zúčtování fondů
0
0
0
B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy
145
0
145
B. V. Tržby z prodeje majetku
0
0
0
Výnosy celkem
21 411
0
21 411
C. Výsledek hospodaření před zdaněním –435
D. Výsledek hospodaření po zdanění
–435

0
0

–435
–435

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
v plném rozsahu

Korporace Dům tří přání, z. ú.,
ke dni 31. 12. 2021
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

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

6.	Celkové odměny účtované auditorem

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

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

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

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

18.	Přehled o veřejných sbírkách podle
zákona upravujícího veřejné sbírky

5. 	Informace o položkách dlouhodobého
majetku

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

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. 2021 do 31. 12. 2021
Rozvahový den: 31. 12. 2021
Okamžik sestavení účetní závěrky:
21. 4. 2022
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.
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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 které 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, stejným způsobem bylo oceněno
pořízení dětského hřiště v roce 2021.
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.

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.

9. CENNÉ PAPÍRY NABYTÉ ÚČETNÍ
JEDNOTKOU
V roce 2021 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.

5. INFORMACE O POLOŽKÁCH
DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Opravné položky a oprávky

Majetek

Počáteční
stav

Přírůstky

Úbytky

Konečný
stav

Počátek

Změna

Konec

Rekonstrukce
budovy

1 326 062

0

0

1 326 062

–1 007 817

–53 043

–1 060 860

Automobil
Lodgy

342 750

0

0

342 750

–37 703

–76 262

–113 965

Drobné
vybavení

487 097

0

0

487 097

–487 097

0

–487 097

Automobil
Touran

154 756

0

154 756

0

–154 756

154 756

0

Dětské hřiště

0

202 243

0

202 243

0

–6 742

–6 742

Úroky

6. CELKOVÉ ODMĚNY ÚČTOVANÉ
AUDITOREM
Druh služby

Náklad

Povinný audit roční účetní závěrky

18 150

Jiné ověřovací služby

0

Daňové poradenství

0

Jiné neauditorské služby

0

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích
měnách na českou měnu
Zahraniční měna byla přepočítávána
denním kurzem ČNB. K 31. 12. 2021 nebyly
v účetnictví žádné položky v zahraniční
měně.

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

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

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.

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

2021

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. →

12. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET
ZAMĚSTNANCŮ PODLE KATEGORIÍ
A OSOBNÍ NÁKLADY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
V ČLENĚNÍ PODLE VÝKAZU ZISKU
A ZTRÁTY
Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

29

z toho členů řídicích orgánů

1

z toho členů kontrolních orgánů

0

z toho členů správních orgánů

0

Osobní náklady

17 200 603

z toho mzdové náklady

13 082 940

z toho zákonné sociální pojištění

4 104 963

z toho ostatní sociální pojištění

0

z toho zákonné sociální náklady

12 700

z toho ostatní sociální náklady

0

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů
Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů

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 projektů/činností.
15.2. Použité daňové úlevy
V přiznání za rok 2020 byla využita možnost
snížení základu daně podle § 20 odst. 7
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

1 – ředitel

17. PŘEHLED O PŘIJATÝCH
A POSKYTNUTÝCH DARECH, DÁRCÍCH
A PŘÍJEMCÍCH TĚCHTO DARŮ
Ústav obdržel za rok 2021 dary ve
výši 4 011 722 Kč.
Dary od fyzických osob byly ve výši
186 388 Kč.
Dary od právnických osob byly poskytnuty
ve výši 204 453 Kč.
Zbývající část darů tvoří dary od nadací
a nadačních fondů, jde o částku
3 620 881 Kč.

18. PŘEHLED O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH
PODLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉ
SBÍRKY
Ústav má sbírkový účet, na který přišlo
za rok 2021 183 458,24 Kč.
19. ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU
HOSPODAŘENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH
ÚČETNÍCH OBDOBÍ
Výsledek hospodaření loňského roku byl
převeden do vlastního jmění.

–

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.

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: 21. 4. 2022
Sestavila: Barbora Stupková

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 2021 dotace
ve výši 17 146 509 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
869 848 Kč
Magistrát hlavního města Prahy:
13 228 651 Kč
Ministerstvo zdravotnictví: 2 813 010 Kč
Městská část Praha 10: 135 000 Kč
Městská část Praha 1: 50 000 Kč
Městská část Praha 5: 10 000 Kč
Městská část Praha 8: 25 000 Kč
Městská část Praha 14: 15 000

VÝROK
AUDITORA

Výroční zpráva Dům tří přání

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Dům tří přání, z.ú. („Ústav”)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se zakládá z rozvahy k 31. 12.
2021 a výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021, 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 této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a
finanční situace Ústavu k 31. 12. 2021 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum:

26. 5. 2022

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

Ing. Josef Špeta
Číslo osvědčení 0062

2021

Vracíme dětem barvy do života.

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/
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