
Pomáháme dětem a jejich rodinám, 
které se ocitly v krizové situaci. 

Naší snahou je umožnit těmto dětem 
bezpečný vývoj v původní rodině.

www.dumtriprani.cz

Dům tří přání



Ambulantně terénní centrum

Terronská 7, Praha 6

Centrum pro děti Mezipatro

Svatovítská 7, Praha 6

Pracoviště domu tří přání

Karlovarská 18, Praha 6

www.dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Centrum rodinné terapie Horizont

Doubravčická 21, Praha 10



o vztahové problémy v rodině

o výchovné problémy v rodině 

o rozvodové spory

o rodiče nemají dostatečně osvojené rodičovské dovednosti

o sociální problematika (ztráta bydlení rodiče aj.)

o rodič je hospitalizovaný

o v rodině se vyskytuje psychiatrické onemocnění

o v rodině se vyskytuje závislost na návykových látkách apod.

o rodič byl/je ve VTOS

o dítě vykazuje známky syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) 

– týrané, zneužívané, zanedbávané děti

o dítě vykazuje poruchy chování – problémy s autoritami, 

záškoláctví, lhaní, výchovné problémy ve škole, šikana atp.

o dítě  trpí psychickými či zdravotními problémy – úzkostnost, 

depresivní ladění, sebepoškozování, psychosomatické obtíže
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Dětem od 3 do 18 let ohroženým následujícími situacemi:

Komu jsou naše služby určeny 

které mají za následek, že:
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Principy práce našeho zařízení

o důraz na oprávněné zájmy, potřeby a práva dítěte

o vnímání rodiny jako celku a práce s celým rodinným systémem 
s důrazem na skutečnost, že v centru zájmu je vždy dítě

o vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace

o důraz na komplexitu pomoci 

o komplexní pohled na dítě (psychologický, sociální, pedagogický)

o mezioborový přístup (úzká spolupráce s OSPOD, školami, lékaři,
psychology, pedagogicko-psychologickými poradnami, neziskovými
organizacemi, soudy aj.)

o postoj neutrality a respektu ke všem zúčastněným stranám

o návaznost poskytovaných služeb a forem podpory

o uvnitř organizace: ambulantní, terénní a pobytové formy podpory 

o vně organizace: spolupráce a kompatibilita mezi dalšími odborníky, 
organizacemi a institucemi napříč rezorty   



Cíle služeb Domu tří přání 
o zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte

o podpora a motivace členů rodiny k porozumění a řešení 

jejich situace

o zlepšení komunikace mezi dítětem a rodičem/pečující 

osobou

o zlepšení komunikace mezi rodiči a sjednocení výchovných 

postojů

o zlepšení rodičovských dovedností

o zlepšení školních výsledků a školní docházky dítěte

o předejití umístění dítěte do ústavní péče, v případě, 

že to není možné, potom usnadnění přechodu dítěte do DD

o příprava na přechod do NRP, propojení s biologickou 

rodinou
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Využívané nástroje 
při práci s dítětem a rodinou

o krizová intervence

o sociální poradenství

o pedagogické a psychologické poradenství

o terapeutické a další metody 
(rodinná a systemická terapie, techniky mediace, socioterapie 
apod.)

o individuální plánování

o trénink komunikačních dovedností v rodině

o sociálně edukační vedení

o případové konference

o case management
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Ambulantně terénní centrum
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o zařízení pro děti od 0 do 18 let a jejich rodiče

o ambulantní i terénní podpora rodinám 

v nelehké životní situaci
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Ambulantně terénní centrum

o sociální poradenství a terapeutická péče pro děti a rodiny podle

společně vytvořeného individuálního plánu (podle potřeb jednotlivých

členů rodiny)

o socioterapie s cílem podpory a posílení rodinných vztahů, komunikace

mezi členy rodiny s ohledem na potřeby dítěte

o podpora a poradenství i dalším rodinným příslušníkům nebo osobám

pečujícím o děti

o krizová pomoc (odborná pomoc při akutních a neodkladných stavech)

o asistovaná setkávání rodičů a dětí s cílem obnovit vztah a kontakty

s rodiči, s nimiž se dítě nevídá

o úzká spolupráce s dalšími odborníky a institucemi, zprostředkování

návazné péče v dalších odborných zařízeních
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Párové konzultace 
s rodiči

Individuální 
sociálně 

terapeutické 
konzultace 
s dítětem

Rodinné 
sociálně 

terapeutické 
konzultace 

Ambulantně terénní centrum
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Ambulantně terénní centrum



Centrum pro děti Mezipatro
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o centrum pro děti ve věku 3–18 let z rodin, které se potýkají 

s dlouhodobou krizovou situací

o individuální a společné aktivity, které posilují odolnost dítěte a jeho 

adaptaci na ztíženou rodinnou situaci
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o pravidelné socioterapeutické konzultace klíčového pracovníka 

s dítětem (emoční podpora, nové zkušenosti, podpora seberealizace)

o podpora dětí v plnění školních povinností a ve zvládání domácí přípravy 

formou doučování učiva ZŠ a SŠ

o podpůrné a seberozvojové skupinové aktivity pro děti – výtvarně tvořivé, 

pohybové, znalostní, sebezkušenostní a umělecko-terapeutické programy

o spolupráce se školami, které děti navštěvují, a s dalšími odborníky 

(psychologové, speciální pedagogové, etopedové, lékaři, terapeuti atd.)

Centrum pro děti Mezipatro
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Individuální 
sociální terapie 

s dítětem

Seberozvojové
skupinové 

aktivity
Doučování

Centrum pro děti Mezipatro
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Centrum pro děti Mezipatro



Dům Přemysla Pittra pro děti

o zázemí pro děti v ohrožení (po dobu 1 dne až 3 měsíců)

o 8 lůžek pro dlouhodobější pobyt 

o 2 krizová lůžka na 24 hodin

o celodenní odborná péče pro děti, ambulantní podpora pro 

rodiny
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Dům Přemysla Pittra pro děti

o odborná péče o dítě na pobytu (pedagogická, výchovná, sociální), intenzivní

individuální práce s dítětem formou konzultací podle individuálního plánu

dítěte

o zajištění každodenních potřeb dítěte, povinné školní docházky a vhodného

trávení volného času

o socioterapeutická práce s rodinou dítěte na pobytu s cílem zachování vazeb 

a přípravy na návrat dítěte domů

o terénní práce s dítětem a rodinou, doprovody dítěte do školy, k lékaři, na 

volnočasové aktivity apod.

o úzká spolupráce s dalšími odborníky a institucemi, zprostředkování návazné 

péče v dalších odborných zařízeních
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Terapie
prostředím

Sociálně 
terapeutická 
a aktivizační 

práce 
s rodinou

Individuální 
práce 

s dítětem

Dům Přemysla Pittra pro děti
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Dům Přemysla Pittra pro děti



www.dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

o ambulantní poradenská a terapeutická pomoc dětem a jejich rodinám

v náročné životní situaci

o podpora komunikace v rodině a při výchově dítěte
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Centrum rodinné terapie Horizont
o poradenství pro rodiny s dětmi (sociální, psychologické, pedagogické

apod.)

o rodinná terapie a socioterapie s cílem podpory a posílení rodinných

vztahů a potřeb dítěte

o sociální práce s rodinou a dítětem v ohrožení s cílem předejití

prohloubení obtíží a rozpadu rodiny

o podpůrné a rozvojové skupiny pro rodiče (rozvoj rodičovských

dovedností, sdílení starostí s výchovou, prostor pro práci sám se

sebou atd.)

o podpůrné a rozvojové skupiny pro děti (podpora v náročné životní

situaci, učení se rozpoznat své potřeby a emoce, rozvoj schopnosti

komunikace s vrstevníky a dospělými atd.)

o krizová pomoc (odborná pomoc při akutních a neodkladných

nesnázích)

o podpora a doprovázení při komunikaci s dalšími odborníky

a institucemi (škola, lékař, OSPOD, jiná instituce)
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Rodinná 
terapie

Skupiny pro 
rodiče a děti

Sanace 
rodiny a 
sociální 
práce s 
rodinou

Centrum rodinné terapie Horizont



Kontaktovat nás může kdokoliv

Dům tří přání byl pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí rozhodnutím MHMP 

ze dne 6. 6. 2003, Dům Přemysla Pittra pro děti pracuje jako zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.

Od r. 2007 je Dům tří přání registrován jako poskytovatel sociálních služeb: 

krizová pomoc, sociální rehabilitace 

a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
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Telefon: 233 931 310

E-mail: info@dumtriprani.cz

www.dumtriprani.cz

Facebook: dum3prani 

mailto:info@dumtriprani.cz
http://www.dumtriprani.cz/

