
CENTRUM 
DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ PRO DĚTI 
A ADOLESCENTY 
PRAHA

Služby poskytujeme 
bezplatně ambulantní 
a terénní formou.

V Centru duševního zdraví:
–  posilujeme duševní zdraví dětí 

a adolescentů prostřednictvím 
komplexní zdravotně–sociální podpory

–  pomáháme rodičům porozumět 
psychickému stavu dítěte

–  usilujeme o rozpoznání duševního 
onemocnění dítěte, podporujeme 
stabilizaci psychického stavu dítěte 

–  poskytujeme individuální a skupinovou 
socioterapeutickou podporu dítěti 
a potřebnou podporu rodině

–  vytváříme bezpečný prostor pro 
ventilaci emocí, sdílení prožitků 
a hledání posilujících zdrojů

–   s rodinou pracuje multidisciplinární 
tým, a to jak u nás v centru, tak 
i na různých místech přirozeného 
prostředí klienta (domácnost, škola) 

Poskytujeme svým klientům a jejich 
rodinám komplexní zdravotně-sociální 
podporu v oblasti duševního zdraví.



CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO DĚTI A ADOLESCENTY PRAHA
Korunovační 103/6, 170 00  Praha 7 – Bubeneč, T: 608 173 556 
cdz@dumtriprani.cz
www.dumtriprani.cz

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha je jedním z center 
nestátní neziskové organizace Dům tří přání, z.ú., která poskytuje všestrannou 
pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Spádová oblast: Hlavní město Praha
Registrovaná sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Zdravotní služby v oboru: dětská a dorostová psychiatrie, klinická psychologie 
a zdravotní sestra se specializací psychiatrie

Jak se stát 
klientem:
–   formulář pro 

doporučení do péče 
CDZ je ke stažení 
na www.dumtriprani.cz 
a může ho připravit 
a odeslat na e‑mail 
cdz@dumtriprani.cz 
ošetřující lékař 
(psychiatr, PLDD), 
pracovník OSPOD, 
pracovník PPP, SVP, 
výchovný poradce, 
školní psycholog, 
sociální pracovník 
jakékoliv sociální služby, 
která klienta (rodinu) 
podporuje; po dohodě 
s týmem CDZ i sám 
rodič

Naše  
poslání:
–  hlavním posláním 

CDZ je zajistit pro 
děti a adolescenty 
včasnou a komplexní 
zdravotně‑sociální 
podporu v jejich 
přirozeném prostředí, 
a předcházet tak 
umístění do ústavní 
péče, nemocnic nebo 
usnadňovat přechod 
z nemocnic a ústavní 
péče do péče 
komunitních služeb

–  podporu získávají 
i rodiny klientů – 
rodiče (nebo jiné 
osoby odpovědné 
za výchovu a péči 
o dítě/adolescenta) 
i ostatní rodinní 
příslušníci, kterých se 
ohrožení duševním 
onemocněním dítěte/
adolescenta dotýká 
(sourozenci, prarodiče 
apod.) 

Jak služba  
funguje:
–   CDZ využívá při své činnosti 

provázanou multidisciplinární 
spolupráci členů týmu: dětského 
psychiatra, psychologa, 
zdravotních sester, sociálních 
pracovníků, rodinného terapeuta, 
rodinného poradce a speciálních 
pedagogů

–   tato podpora směřuje 
k předcházení rozvoje duševního 
onemocnění a zotavení 
dětí a adolescentů s již 
diagnostikovaným duševním 
onemocněním, k jejich lepšímu 
sociálnímu začleňování, 
zvyšování kvality jejich života 
v souladu s posláním zdravotních 
a sociálních služeb

–   CDZ spolupracuje ve svém 
regionu s dalšími službami péče 
o děti a adolescenty na základě 
potřeb konkrétního pacienta/
klienta (OSPOD, školy, ostatní 
NNO, lékaři, PN apod.)

–   podpora týmu je časově omezena 
na dobu 3–6 měsíců


