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Společné malování

>  dům tří přání
Podpořený projekt ❙ „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku ❙ 150.000 Kč. Nadace podpořila projekt celkovou částkou 300.000 Kč rozdělenou 
v letech: 75.000 Kč v roce 2006, 150.000 Kč v roce 2007 a 75.000 Kč v roce 2008.

Kontakt:  Karlovarská 337/18, Praha 6
 www.dumtriprani.cz

Občanské sdružení Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zřizování a provoz azylových domů 
rodinného typu pro děti. První a zatím 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 rodinného prostředí, což není možné pouze poskytnutím útočiště dítěti. Nezbytná je komplexní profesionál
ní podpora rodiny jako celku. Do zařízení jsou přijímány děti od tří do osmnácti let na základě souhlasu rodičů (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 ambulantní část, od 
roku 2005 nabízí také terénní služby. Statistika za rok 2006: Pobytová část: 57 klientů, Ambulance: 90 klientů/650 intervencí, 
Terénní služby: 53 klientů/1145 kontaktů.

„Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“  Nadace člověk člověku již druhý rok 
přispívá na plat fundraiserové pracovnice. Fundraiserka administruje projekty a zajišťuje prostředky pro chod zařízení, ať už ze 
státního rozpočtu či od nadací, firemních a individuálních dárců. V minulém roce díky fundraiserové pracovnici Dům tří přání 
získal grant na „Vytvoření týmu terénních pracovníků“ v hodnotě 50 000 EURO. Jedním z hlavních úkolů pro letošní rok je zajištění 
pokračování chodu tohoto projektu.
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