
Pomáháme dětem 
překonat krizovou 
nebo náročnou životní 
situaci, kterou nejsou 
schopny řešit vlastními 
silami nebo za pomoci 
své rodiny.

Služba je 
poskytována 
bezplatně pro 
pražské děti.
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JAK PRACUJEME:
Krizová lůžka
pro děti:

Ambulantní a terénní 
krizová pomoc:
– poskytujeme dětem pravidelnou 
krizovou intervenci po celou dobu trvání 
krize, stabilizaci psychického a emočního 
stavu dítěte
– poskytujeme bezpečný prostor pro 
ventilaci emocí, snažíme se o eliminaci 
používání nevhodných ohrožujících 
technik při zvládání krize
– hledáme a posilujeme vlastní zdroje 
dítěte, nabízíme konstruktivní podporu  
v konkrétním problému
– s dětmi pracujeme na praktických krocích 
při začlenění do nové sociální situace (řešení 
volného času, obstarání osobních záležitostí)
– zapojujeme do spolupráce rodiče 
a blízké osoby dítěte, neboť jsme si vědomi 
jejich zásadní role v životě dítěte
– intenzivně pracujeme s rodiči 
na porozumění situaci dítěte a náhledu 
na ni
– po překonání krize zprostředkováváme 
dětem a rodinám následnou odbornou či 
terapeutickou pomoc
– službu lze poskytovat i anonymně

DOBA 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
Ambulantní krizovou pomoc 
poskytujeme po předchozí domluvě  
ve všední dny od 9.00 – 17.00 na adrese 
Karlovarská 337/18, Praha 6 nebo 
Vltavská 3101/24a, Praha 5 nebo 
v terénu.  

Pobytovou službu  
poskytujeme nepřetržitě. 

Konzultace bez předchozí domluvy  
jsou možné každé pondělí 
od 13.00 do 17.00 
na adrese Karlovarská 337/18, Praha 6.

DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI  
Karlovarská 337/18  
161 00  Praha 6 – Ruzyně
 
T: 235 302 698, 607 199 291  
krizovapomoc@dumtriprani.cz 
 
www.dumtriprani.cz

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

Registrovaná sociální služba: 
Krizová pomoc a sociální  
rehabilitace

– 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
– zajišťujeme ubytování a stravu 
na omezenou dobu (maximálně 4 týdny)
– poskytujeme dětem pravidelnou 
podporu ve formě krizové intervence 
a skupinových programů
– zapojujeme do spolupráce rodiče 
nebo pečující osoby a společně 
hledáme uspokojivé řešení vzniklé 
situace
– podporujeme rodinu a dítě při 
vytváření vhodných podmínek pro 
návrat domů
– po překonání krize pomáháme 
navázat následnou odbornou či 
terapeutickou pomocí pro děti a rodinu
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