
Vracíme 
dětem 
barvy 
do života

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

Centrum pro rodiny Delta 
Centrum rodinné terapie Horizont
Centrum pro děti Mezipatro 
Dům Přemysla Pittra pro děti 
Centrum duševního zdraví 
pro děti a adolescenty Praha



Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat 
ve své rodině a v podmínkách, které pro 
svůj zdravý vývoj potřebují. Dětem a jejich 
rodičům pomáhají naši sociální pracovníci, 
speciální pedagogové, rodinní terapeuti a další 
odborníci v komplexně provázaných službách 
v pěti centrech: Centrum pro rodiny Delta, 
Centrum rodinné terapie Horizont, Centrum 
pro děti Mezipatro, Dům Přemysla Pittra pro 
děti a Centrum duševního zdraví pro děti 
a adolescenty Praha. 

Vracíme dětem barvy do života

Naše principy práce  
s dítětem a rodinou:
–  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 v aktivním 
a samostatném řešení situace 

–  pracujeme s celou rodinou při 
řešení situace dítěte

–  náš tým je multidisciplinární 
a složený z odborníků ze sociálních, 
psychologických i pedagogických 
profesí, spolupracujeme i s dalšími 
odborníky

Rozhodnutím MHMP ze dne 6. 6. 2003 byl Dům tří přání pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
Dům tří přání je registrován jako poskytovatel sociálních služeb krizová pomoc, sociální rehabilitace 
a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytujeme služby 
dětem do 18 let a jejich rodinám, 
které se potýkají:

–  s obtížnou životní situací nebo krizí 
v rodině

–  s problémy v komunikaci
–  s obtížemi a nejistotami při 

výchově dítěte
–  se vztahovými nebo emočními 

obtížemi dítěte
–  s problémovým chováním dítěte
–  s potížemi dítěte ve škole
–  s traumatickými zážitky dítěte
–  s duševním onemocněním rodiče 

nebo dítěte



Služby poskytujeme v hl. m. Praze. Zájemci o služby v Centru rodinné terapie Horizont se 
na nás mohou obracet ze všech krajů ČR. 
Naši klienti si nás vyhledají sami nebo k nám najdou cestu prostřednictvím dalších odborníků 
(lékaře, psychologa, pedagoga, výchovného poradce aj.), nebo na  doporučení sociálního 
pracovníka OSPOD.

Naším cílem je, aby:
–  u nás děti a rodiče našli bezpečný prostor 

pro sdílení palčivých otázek
–  se dítě cítilo psychicky i fyzicky stabilní
–  dítě bylo schopno zvládat obtížné životní období
–  dítě umělo pojmenovat své potřeby, přání 

a preferované řešení situace
–  komunikace v rodině probíhala podle potřeb 

jejích členů, kteří si budou vzájemně naslouchat 
–  rodiče měli potřebné informace a podporu 

vedoucí ke zvýšení rodičovských kompetencí
–  rodina uměla realizovat potřebné změny 

v rodinném soužití

Centrum pro rodiny Delta
Provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní 
situace. Nabízíme bezpečný prostor mluvit otevřeně o tom,  
co rodiny trápí a co jim pomáhá. 

V Centru 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
–  pomáháme v obnově kontaktu dítěte s rodičem, 

pokud v důsledku konfliktu došlo k jejich vzájemnému odcizení
–  pomáháme rodičům nastavovat pravidla pro výchovu dětí po rozpadu 

partnerského vztahu

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Pracoviště má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
Službu poskytujeme bezplatně.
Službu poskytujeme ambulantně – terénní formou.

Kontakt:
Centrum pro rodiny Delta, Vltavská 3101/24a, 150 00  Praha 5 – Smíchov
Telefon: 602 662 063, e-mail: info@dumtriprani.cz



Centrum rodinné terapie Horizont
Podporujeme děti a rodinu ve vzájemné komunikaci, 
soudržnosti a zdravých vztazích. Rodinám pomáháme 
samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní 
situace. 

V Centru rodinné terapie Horizont:
–  prostřednictvím poradenství poskytujeme rodinám potřebné informace  

a odborné vedení při zvládání situace, která je trápí
–  v rodinné terapii umožňujeme rodinám lépe porozumět 

vzájemným rodinným vazbám, individualitě jednotlivých členů 
a v případě potřeby následně napomůžeme 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 

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Pracoviště má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
Službu poskytujeme bezplatně. 
Službu poskytujeme ambulantně – terénní formou.  

Ostatní služby: 
poradenství
rodinná terapie 

Kontakt:
Centrum rodinné terapie Horizont, Doubravčická 1474/21, 100 00  Praha 10
Telefon: 606 664 262, e-mail: info@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro
Podporujeme zdravý vývoj dětí a jejich osobnostní a sociální 
rozvoj. Umožňujeme dětem hravě a tvořivě poznávat samy 
sebe, bezpečně vyjadřovat svá přání, myšlenky a pocity 
a rozvíjet zdravé vztahy v rodině i mimo ni. Provázíme děti při 
zvládání náročných situací a životních změn.

V Centru pro děti Mezipatro:
–  poskytujeme dětem individuální socioterapeutické konzultace 

na základě jejich potřeb a společně domluvených cílů
–  nabízíme dětem seberozvojové a sebezkušenostní 

skupinové programy
–  posilujeme kladný vztah dětí k učení 

prostřednictvím individuálního doučování s dobrovolníky
–  spolupracujeme s rodiči, se školami, které děti navštěvují, 

a s dalšími institucemi a odborníky

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Pracoviště má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
Službu poskytujeme bezplatně.
Službu poskytujeme ambulantně – terénní formou.  

Kontakt:
Centrum pro děti Mezipatro, Vltavská 3101/24a, 150 00  Praha 5 – Smíchov
Telefon: 724 865 400, 602 235 074, e-mail: info@dumtriprani.cz



Podpořte
nás
Pomáhejte 
spolu s námi 
vracet dětem 
barvy 
do života

Vracíme dětem barvy do života
Podporujeme dítě ve zvládnutí obtížné situace.
Stabilizujeme okamžitý stav dítěte.
Zlepšujeme rodinné vztahy.
Posilujeme rodičovské kompetence.
Předcházíme umístění dítěte do ústavní výchovy.
Chráníme dítě před vznikem potíží v dospělosti.

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

Za více než 20 let 
existence jsme 
poskytli pomoc 
4000 rodinám 
v 5 centrech. Ročně 
jsme součástí více než 
500 dětských příběhů.

Pro platbu se přihlaste 
do svého mobilního 
bankovnictví a načtěte 
QR kód.

QR platba



Dům Přemysla Pittra pro děti
Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní 
situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo 
za pomoci své rodiny. V ambulanci poskytujeme dětem 
pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání 
krize, stabilizaci psychického a emočního stavu. V našem 
krátkodobém pobytovém zařízení poskytujeme bezpečný 
prostor pro děti od 12 let a mladistvé do 18 let v situaci, kdy 
z důvodu krize nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí.

V Domě Přemysla Pittra pro děti:
–  poskytujeme bezpečný prostor pro ventilaci emocí
–  zapojujeme do spolupráce rodiče a blízké osoby dítěte, neboť jsme si 

vědomi jejich zásadní role v životě dítěte
–  podporujeme rodinu a dítě při vytváření vhodných podmínek pro návrat 

domů
–  po překonání krize zprostředkováváme dětem a rodinám následnou 

odbornou či terapeutickou pomoc
–  při pobytu v DPPD zajišťujeme ubytování a stravu na omezenou dobu 

(maximálně 4 týdny) a poskytujeme dětem pravidelnou podporu 
ve formě krizové intervence a skupinových programů

Kontakt:
Dům Přemysla Pittra pro děti, Karlovarská 337/18, 161 00  Praha 6 – Ruzyně
Telefon: 235 302 698, 607 199 291, e-mail: info@dumtriprani.cz

Registrované sociální služby:
krizová pomoc a sociální rehabilitace  
Služby poskytujeme bezplatně. Službu krizová pomoc poskytujeme ambulantní, terénní 
i pobytovou formou. Službu sociální rehabilitace poskytujeme ambulantně – terénní formou.

Centrum duševního zdraví pro 
děti a adolescenty Praha
Poskytujeme dětem a jejich rodinám komplexní zdravotně- 
-sociální podporu v oblasti duševního zdraví. CDZ realizuje 
svou činnost za využití provázané multidisciplinární spolupráce 
členů týmu: dětského psychiatra, psychologa, zdravotních 
sester, sociálních pracovníků, rodinného terapeuta, rodinného 
poradce a speciálních pedagogů.

V CDZ pro děti a adolescenty Praha:
–  posilujeme duševní zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím 

komplexní zdravotně–sociální podpory
– pomáháme rodičům porozumět psychickému stavu dítěte
– usilujeme o rozpoznání duševního onemocnění a o stabilizaci dítěte
–  poskytujeme individuální a skupinovou socioterapeutickou podporu 

dítěti a potřebnou podporu rodině
–  vytváříme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků 

a hledání posilujících zdrojů jak na straně dítěte, tak na straně rodičů

Kontakt:
Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha, Korunovační 103/6, 
170 00  Praha 7 – Bubeneč , Telefon: 608 173 556, e-mail: cdz@dumtriprani.cz

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Zdravotní služby v oboru: 
dětská a dorostová psychiatrie, klinická psychologie,  
zdravotní sestra se specializací psychiatrie
Služby poskytujeme bezplatně.



Terénní práce
Zaměřujeme se na podporu rodin s dětmi v zátěžové či 
nepříznivé situaci v jejich přirozeném prostředí. Nabízíme 
podporu při výchovných a vztahových potížích – doprovázíme 
rodiny při realizaci konkrétních kroků vedoucích ke změně, 
podporujeme rodiny v objevování a využívání jejich zdrojů 
a schopností.

V terénní práci:
–  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
–  hledáme další zdroje podpory rodiny v jejím okolí a napomáháme jí 

při jednání s dalšími organizacemi či úřady

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Kontakt:
Dům tří přání, z.ú., Vltavská 3101/24a, 150 00  Praha 5 – Smíchov
Telefon: 607 051 252, 724 865 400, e-mail: info@dumtriprani.cz

Mapa 
Ohrožené dítě
Online mapa s názvem Ohrožené dítě je profilový projekt Domu 
tří přání. Jejím cílem je pomoci dětem a rodinám v náročné 
životní situaci vyhledat rychle a efektivně adekvátní odbornou 
pomoc. Mapa Ohrožené dítě vznikala více než dva roky  
a nabízí rodinám snadno dostupnou cestu k nalezení nejbližší 
odborné organizace. Do projektu se zapojily organizace 
pro rodiny a děti z celé České republiky a uživatelé najdou 
na portálu více než 1000 míst, která mohou v obtížné situaci 
kontaktovat. 

Mapa Ohrožené dítě: 
–  najde nejbližší centrum pomoci ve vašem okolí 
–  reaguje na široké spektrum životních situací ohrožujících zdravý 

vývoj dětí (problémy s učením nebo chováním, obtížná komunikace 
v rodině, psychické problémy dítěte,  
existenční potíže a násilí v rodině) 

–  navíc pomáhá i odborným pracovníkům
–  je uživatelsky přívětivá a její využití je bezplatné 

Více na: www.ohrozenedite.cz
ohrozenedite@dumtriprani.cz 



Podporují nás:

Děkujeme!

Dům tří přání, z.ú.
Karlovarská 337/18
161 00  Praha 6 – Ruzyně
Telefon: 602 551 903 (asistentka, personalistka) 
 602 662 099 (ředitelka organizace)
E-mail: info@dumtriprani.cz 
www.dumtriprani.cz

Kontaktní adresa: 
Vltavská 3101/24a
150 00  Praha 5 – Smíchov 
Datová schránka: 
ID datové schránky: 67b7dmw

Vracíme dětem barvy do života



Vracíme 
dětem
barvy

do života

I jednoduchá 
omalovánka 
může pomoci 
snížit stres 
a napětí…
dětem 
i dospělým.
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