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Přehled obdarovaných organiz ací

dům Tří Přání  ❙ w w w.d umt r i P r a n i .c z
Podpořený projekt ❙ „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti – Rozšíření pracovního 
týmu o fundraisera“ 
Výše nadačního příspěvku ❙ 75 000 Kč
Nadace podpořila projekt celkovou částkou 150 000 Kč rozdělenou do dvou plateb 
– 75 000 Kč v roce 2006 a 75 000 Kč v roce 2007. 

Občanské sdružení Dům tří přání je nestátní nezisková  
organizace, jejímž posláním je zřizování a provoz azy
lových domů rodinného typu pro děti. První a za
tím jediný Azylový dům Přemysla Pittra pro děti byl 
otevřen 1. 7. 2003.

Dům tří přání nabízí ubytování a útočiště pro děti  
z rodin v obtížné životní situaci. Snahou Sdružení 
je však umožnit dítěti návrat do stabilizovaného 
rodinné ho prostředí, což není možné pouze poskyt
nu tím útočiště dítěti. Nezbytná je komplexní pro
fesionální podpora rodiny jako celku. Do zařízení 

jsou přijímány děti od tří do osmnácti let na základě 
souhlasu rodi   čů (nebo zákonného zástupce) a nebo 
na základě předběžného opatření soudu. Působnost je 
celopražská, jsou přijímány i děti z jiných krajů. Provoz 
je celoroční, 24 hodin denně, poskytované služby jsou 
zdarma. Azylový dům je rozdělen na pobytovou a am
bulantní část, od roku 2005 nabízí také terénní služby. 
Statistika za rok 2006: Pobytová část: 57 klientů, Am
bulance: 90 klientů/650 intervencí, Terénní služby: 53 
klientů/1145 kontaktů.

„Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Roz ší-
ře ní pracovního týmu o fundraisera“  V Domě tří 
přání nebyl nikdo, kdo by se věnoval jenom fundraisin
gu. V minulosti tuto práci zastávali střídavě všichni 
zaměstnanci ambulance, což nebylo vzhledem k pra
covnímu vytížení možné. Činnost Sdružení a provoz 
AD nyní může zajišťovat jeden fundraiser tak, aby se 
ostatní zaměstnanci mohli plně věnovat náplni svojí 
práce. Fundraiser má na starost psaní projektů na MPSV  
a MHMP – státní a krajský zdroj financování Domu tří 
přání, sestavování průběžných a závěrečných zpráv. 
Další náplní je aktivní vyhledávání možných zdrojů 
financování. Cílem je zajistit plynulé financování 
občanského sdružení na profesionální úrovni.


