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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY DOMINO cz, o. p. s.
Vá�ení a milí p�átelé organizace
DOMINO,
završili jsme další rok existence naší organizace. Je proto mou milou povinností se prostřednictvím této
výroční zprávy ohlédnout za uplynulým rokem 2015.
Z významných událostí, které se nám podařilo zrealizovat, stojí bezpochyby za zmínku rozšíření nabídky
služeb pro naše klienty o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, kterou poskytujeme v Novém Jičíně.
V průběhu roku se nám podařilo úspěšně realizovat i celou řadu projektů zaměřenou na komplexní
a systematickou pomoc náhradním rodinám s dětmi, doprovázení dětí a mladých lidí z náhradní péče vstupujících do samostatného života, preventivní programy na podporu rodin, apod.
Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala jménem celé organizace všem, kteří s námi v uplynulém roce spolupracovali, ať už jako partneři či donátoři našich projektů nebo jako podporovatelé naší činnosti. Ceníme a vážíme si rovněž navázané spolupráce s pracovníky státních
i nestátních organizací a úřadů. Rovněž patří velký dík všem kolegům a kolegyním za jejich obětavou práci a úsilí.
Pevně věřím, že organizace DOMINO bude ve své práci úspěšně pokračovat i v dalších letech.

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA
leona.hozova@idomino.eu
předsedkyně správní rady
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ORGANIZACE DOMINO cz, o. p. s.
Organizace DOMINO cz, o. p. s. je krajskou neziskovou organizací, která vznikla v roce 1993. Organizace DOMINO působí ve třech krajích:
Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém. V průběhu let se aktivity organizace rozvíjely a rodinám s dětmi bylo nabízeno množství služeb.
Snažíme se posilovat funkčnost rodiny, upevňovat vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodičovské role, integrovat rodiny do společnosti.
V posledních letech se stále více zaměřujeme na poskytování služeb sociálního charakteru.

POSLÁNÍ ORGANIZACE DOMINO
Posláním organizace DOMINO je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy, podpora
zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, integrace rodin do společnosti, poskytování
preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc a podpora sociálně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života.
V oblasti náhradní rodinné péče je posláním organizace DOMINO doprovázení náhradních rodin, podpora a rozvoj náhradní rodinné péče,
posilování rodinných vazeb, rozvoj povědomí o této problematice, zvyšování hodnoty náhradní rodiny (pěstounské a osvojitelské rodiny) ve
Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

CÍLE ORGANIZACE DOMINO
• podporovat děti z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) i v rámci procesu osamostatňování se po
ukončení náhradní péče
• podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy
• pomáhat rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči při začleňování do běžného života
• podpora „Úmluvy o právech dítěte“ – oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce
duchovní, duševní, tělesné a sociální
• poskytovat odborné poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství, individuální psychologické poradenství, psychosociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství, poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství sociálně-právního charakteru,
individuální poradenství pro děti z dětských domovů, poradenství pro pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků,
supervizní podporu)
• přispívat k podpoře mezilidských vztahů s fungující rodinou jako základním prvkem společnosti
• rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci založenou na získávání nových zkušeností, a to jak osobních, tak profesních
• obohacovat kulturní a společenský život ve Zlínském kraji se zaměřením na rodiny s dětmi
CÍLOVÉ SKUPINY
•
•
•
•
•

rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi
další osoby v tíživé sociální situaci
děti z dětských domovů Zlínského a Moravskoslezského kraje
děti, mládež a rodiny s dětmi ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, dobrovolní pracovníci
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AKTIVITY ORGANIZACE DOMINO
ORGANIZACE DOMINO SE ZABÝVÁ:
• sociální oblastí v rámci prorodinných aktivit, kde je zabezpečováno doprovázení dětí a mladých lidí z náhradní výchovné péče (především
děti a mládež z dětských domovů), podpora a poradenství pěstounským rodinám či rodinám v krizi
• sociálně výchovnou činností, pracovní, sociální a výchovnou rehabilitací dětem z náhradní péče
• zabezpečením provozu šesti komunitních center pro rodinu ve Zlínském kraji
• poskytováním odborného poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství, individuální psychologické poradenství, psychosociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství, poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství sociálně-právního charakteru,
individuální poradenství pro děti z dětských domovů, poradenství pro pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků,
supervizní podpora)
• zajišťováním besed a přednášek na různá aktuální témata
• nabídkou aktivit pro rodiny s dětmi, které jim zprostředkují kontakt se společenským prostředím zamezujícím jejich sociální izolaci
• nabídkou aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy
• odborným vzděláváním pracovníků z oblasti sociálně výchovné, pedagogické, volnočasové, dále dobrovolných pracovníků z organizace
• provozem dobrovolnického centra, zaměřené na péči o dobrovolné pracovníky, jejich motivaci a vzdělávání
• kulturní oblastí, kde se organizace zabývá provozem taneční školy pro děti, mládež a dospělé; v rámci kulturní oblasti organizace pořádá
taneční soutěže a přehlídky
• poskytováním supervize

ORGANIZACE DOMINO VLASTNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ROZSAHU:
• vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
• poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
• v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě a jeho výchovou
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
• zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské
pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče
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• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu
pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou
a poradenskou péči poskytnout
• vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
• vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Organizace DOMINO je členem pracovní skupiny Komunikační mosty, ve které se setkávají organizace z celé České republiky pracující
s náhradními rodinami.
Organizace DOMINO má titul Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010–2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit a titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011–2015 pro oblast práce s dětmi
a mládeží.
Organizace DOMINO je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.

ČINNOST ORGANIZACE DOMINO V ROCE 2015
1. NÁHRADNÍ PÉČE
Santražiny 4224, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: Bc. et Bc. Martina Stuchlíková
telefon: 737 622 142
e-mail:info@idomino.eu
web:www.idomino.eu
Posláním organizace v oblasti náhradní péče je systematická, komplexní a dlouhodobá podpora a rozvoj náhradní péče (rodinné i výchovné), posilování hodnot náhradních rodin (pěstounských a osvojitelských rodin). Klientům je nabízena komplexní nabídka služeb (odborné
poradenství, rady při řešení běžných záležitostí i obtížných životních situací, odlehčovací služby, pravidelná setkávání apod.). Organizace se
zaměřuje nejen na podporu stávajících náhradních rodin, ale i osvětu v této oblasti a propagaci náhradní péče.
1. 1. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Oblast působnosti: pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

POSLÁNÍ:
• doprovázení náhradních rodin, podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování rodinných vazeb, rozvoj povědomí o této problematice,
zvyšování hodnoty náhradní rodiny (pěstounské a osvojitelské rodiny) ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji
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CÍL:
• doprovázení rodin v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových životních situacích
• přispívání k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
• zlepšování schopností, dovedností a odborností náhradních rodičů v péči o dítě
• zvyšování zájmu o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytováním informací
CÍLOVÁ SKUPINA:
• náhradní rodiče (pěstouni, osvojitelé) a jejich blízcí
• děti v náhradních rodinách (děti v pěstounské či osvojitelské péči)
• zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče
NABÍZENÉ SLUŽBY:
• asistence klíčového pracovníka
• respitní péče – krátkodobá (např. návštěva lékaře, vyřizování úředních záležitostí atd.),
ale i dlouhodobá (táborové pobyty, příměstské tábory, aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi, víkendová setkávání pro děti)
• poradenství
• rodinná mediace
• doučování
• podpora vztahu svěřeného dítěte s biologickou rodinou
• vzdělávání pečujících osob
• ergoterapie (pracovní rehabilitace)
• aktivity komunitních center pro rodiny s dětmi
• setkávání náhradních rodin
• vzájemná setkávání svépomocných a podpůrných skupin pro osoby pečující
• pravidelná setkávání podpůrných klubů pro svěřené děti
• rodinné konference
• případové konference
ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – Osobám pečujícím jsme umožnili splnit jejich vzdělávací povinnost, kterou ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb., a to
prostřednictvím vzdělávacích seminářů. V roce 2015 byly uspořádány vzdělávací semináře na téma např. Standardy kvality SPOD, Jak předcházet syndromu vyhoření, Individuální plán ochrany dítěte v praxi, Náhradní rodina a okolí, Cesta za šťastným dětstvím. Na seminářích je věnován
prostor jak předem danému tématu, tak i sdílení společných témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami.
• aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi – V roce 2015 bylo zrealizováno 6 aktivizačně vzdělávacích pobytů (15. 5.–17. 5. 2015,
30. 5.–6. 6. 2015, 6. 6.–13. 6. 2015, 28. 8.–30. 8. 2015, 9. 10.–11. 10. 2015, 4. 12.–6. 12. 2015). Na těchto pobytech měly osoby
pečující možnost splnit 24 hodin povinného vzdělávání dle novely zákona č. 359/1999 Sb. Rovněž se mohly zúčastnit komunitních kruhů,
workshopů, či využít individuálních konzultací s odbornými pracovníky (psychoterapeut, speciální pedagog apod.). Pro děti byl připraven
samostatný aktivizační program. Pobytů se zúčastnilo celkem 293 osob.
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•

•

•
•
•

psychosociální aktivity – Ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie. Poradenské služby byly poskytovány ambulantně
(osobně v prostorách poboček organizace, v prostorách poradny NA DLANI), e-mailem či telefonicky. Jako velmi přínosné se ukázalo zřízení
telefonické poradenské nonstop linky. Poradenské služby jsou na lince poskytovány každý den, včetně státních svátků a dnů pracovního
klidu. Provoz linky je nepřetržitý. Telefonní služby jsou pro klienty zdarma.
spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí – Organizace DOMINO má navázanou dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s orgány SPOD
Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Konala se pravidelná setkávání pracovníků OSPOD s klíčovými a odbornými pracovníky
organizace DOMINO (např. spolupráce při tvorbě individuálních plánů ochrany dítěte, případové konference, panelové diskuse).
letní pobytové a příměstské tábory – Během letních prázdnin měly děti od 5 do 18 let možnost zúčastnit se pobytových či příměstských
táborů. Těchto pobytů se zúčastnilo 26 dětí z náhradní rodinné péče.
asistované kontakty dětí svěřených do pěstounské péče s biologickými rodiči
setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Jde o setkávání klientů se specifickými potřebami (rodiče hyperaktivních dětí, dětí se
zdravotním postižením apod.).

Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

1. 2. NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE – DOPROVÁZENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Oblast působnosti: pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji
POSLÁNÍ:
• podpora procesu osamostatňování dětí umístěných v náhradní výchovné péči a mladých lidí starších 18 let po ukončení trvání náhradní výchovné péče
CÍL:
• nasměrování dětí z náhradní výchovné péče k lepšímu startu do života – osamostatnění se, snadnější integrace do společnosti
• vytváření nových sociálních kontaktů, vrstevnických skupin
• existence podnětného prostředí, které přispěje k harmonickému rozvoji osobnosti
• zvýšení komunikačních dovedností klientů
• zlepšení sociálního klimatu klientů
• vytvoření či prohloubení sebemotivace klientů a správného nalezení svého „já“
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti umístěné v náhradní výchovné péči (dětský domov)
• mladí lidé opouštějící dětský domov
ČINNOST V ROCE 2015:
• 18. 7.–1. 8. 2015 – letní integrační pobytový tábor. Pro děti a mládež z různého sociálního prostředí byl pořádán integrační tábor. Po celou
dobu s dětmi pracovali odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagogové). Program tábora byl zaměřen jak na smy-
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sluplné vyplnění volného času dětí a mládeže, tak na prevenci sociálně patologických jevů a posilování sociálních vazeb mezi účastníky.
Pobytu se zúčastnilo celkem 29 dětí z náhradní péče.
Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
2. PORADNA NA DLANI
Santražiny 4224, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA
telefon: 603 519 766
e-mail: leona.hozova@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Pobočky poradny NA DLANI:
1. Pobočka Zlín (ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín)
2. Pobočka Nový Jičín (Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín)
3. Pobočka Uherský Brod (Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod)
Poradenské služby jsou určeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám. Poradenská sezení se zaměřují na hledání východisek z nepříznivých situací, přičemž je do tohoto procesu zapojena pomoc klientovy
rodiny a jiných odborných pracovníků v případě potřeby, vždy po konzultaci a souhlasu klienta. Poradenství je poskytováno klientům formou
osobního kontaktu, emailem nebo telefonicky.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
• sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi
• rodiny s dětmi se zdravotním postižením
• partneři připravující se na manželství
KLIENTŮM NABÍZÍME:
• .speciálně pedagogické poradenství – Zabezpečování komplexní speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství, poskytování konzultační
a poradenské podpory pro rodiče a pedagogy v oblasti vzdělávání žáků, poskytování výchovného poradenství.
• psychologicko-poradenské a psychoterapeutické služby – Služby jsou učeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám, které se ocitly
v nepříznivé situaci, z níž nenachází východisko a která má dopad na jejich život a vztahy.
• rodinnou mediaci
• zajištění multidisciplinarity
• doučování – Určeno dětem navštěvujícím základní školu nebo základní školu speciální.
Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
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3. SOCIÁLNÍ PRÁCE SE SOCIÁLNĚ SLABÝMI A ZNEVÝHODNĚNÝMI RODINAMI
Santražiny 4224, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: Mgr. Helena Langerová
telefon: 737 675 844
e-mail: helena.langerova@idomino.eu
web: www.idomino.eu
POSLÁNÍ:
• podpora sociálně slabých a znevýhodněných rodin ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, vytváření podmínek pro řešení
jejich nepříznivé sociální situace
CÍL:
• doprovázení sociálně slabých a znevýhodněných rodin v systému pomoci
• poskytování poradenství
• podpora právní ochrany rodiny, dětí a mládeže
• rozvíjení schopností a dovedností rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí
• prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (aktivizace dětí ulice k vlastnímu životu,
smysluplné vyplnění volného času)
CÍLOVÁ SKUPINA:
• sociálně slabé a znevýhodněné rodiny ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje
• děti a mládež, které jsou z nějakého důvodu vyčleněny ze společnosti, a to především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených
rodin
KLIENTŮM NABÍZÍME:
• pobytová setkání – setkání určena sociálně slabým a znevýhodněným rodinám, pobyty jsou doplněny besedami s diskusí, možnostmi individuálních konzultací či terapií
• psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie
• letní pobytové a příměstské tábory – pro děti od 5 do 18 let na období letních prázdnin
4. KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU DOMINO
Komunitní centra pro rodinu DOMINO jsou jedním ze středisek organizace DOMINO. Jedná se o zařízení pro sociální prevenci pro rodiny
s dětmi a jsou otevřena všem lidem v rámci podpory rovných příležitostí.
Komunitní centra slouží za účelem poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se ocitají v ohrožení (sociální izolace, dlouhodobá
nezaměstnanost apod.). Aktivity, které jsou v centrech nabízeny, jsou zaměřeny na posilování zdravé funkčnosti rodin s malými dětmi a předcházejí
jejich sociálnímu vyloučení. Posláním center je vytvořit prostor pro vzájemná setkávání pro rodiče s malými dětmi, zprostředkovat maminkám větší
pocit uspokojení ze soužití s dětmi, nabídnout aktivity pro trávení volného času rodičů a dětí, podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,
nabídnout ženám a mužům na rodičovské dovolené prostor pro osobní rozvoj a rozšíření vědomostí, směřovat k posílení dobře fungující rodiny.
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Centra výrazně přispívají k lepšímu životu rodin ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Komunitní centra pro rodinu jsou provozována v následujících městech a obcích:

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – MRAVENIŠTĚ
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ A UHERSKÝ BROD
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – NOVÝ JIČÍN
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – SLUŠOVICE
KLUB DĚTSKÁ

4. 1. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – MRAVENIŠTĚ
KCR DOMINO ZLÍN – Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
Odpovědný pracovník: Ing. Jana Končitíková
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – Pro cílovou skupinu bylo uspořádáno 23 vzdělávacích seminářů. Témata seminářů byla zaměřena především na oblast
rodiny, výchovy dítěte, úlohy rodiče, finanční gramotnosti. Seminářů se zúčastnilo 157 osob.
• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určena zejména rodičům, kteří spadají do určitých specifických skupin (např. rodiče
dětí s ADHD, rodič samoživitel apod.). Přínos setkání je ve sdílení společných témat, předávání zkušeností, emocionální podpoře, apod.
Setkání se zúčastnilo 55 osob.
• besedy – V loňském roce byla připravena celá řada besed pro cílovou skupinu. Tematické okruhy se týkaly oblastí jako např. partnerské
vztahy, virtuální svět a děti v něm, sourozenecké vztahy apod. 24 besed se zúčastnilo 168 osob.
• poradenství – Klientům byl poskytnut komplexní ucelený systém poradenství. Klienti rovněž využili služeb bezplatné nonstop poradenské
telefonické linky.
• osvěta – Propagace a šíření informací o náhradní rodinné péči v rámci Zlínského kraje.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2015:
20. 11. 2015		
Světluškový rej

4. 2. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY
KCR DOMINO ZLÍN – Jižní Svahy, ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
Odpovědný pracovník: Ing. Jana Končitíková
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu
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PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – V průběhu roku byl uspořádán cyklus vzdělávacích seminářů zaměřených na prorodinnou tematiku (partnerské a rodičovské kompetence, bezpečnost dětí a prevence, finanční gramotnost apod.). Seminářů se zúčastnilo 98 osob.
• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určená rodičům dětí se specifickými problémy. Setkání se zúčastnilo 40 osob.
• besedy – V centru bylo uspořádáno 24 besed zaměřených na témata jako např. výchova dětí, partnerské vztahy, problémy ve výchově apod.
Besed se zúčastnilo 128 osob.
• poradenství – Klienti mohli v průběhu roku využít komplexní poradenské služby z oblasti např. rodinného poradenství, výchovného poradenství, psychologického poradenství, speciálně-pedagogického poradenství apod. Klientům byla rovněž k dispozici nonstop poradenská
telefonická linka, která je pro klienty bezplatná.
• osvěta – Propagace a osvěta náhradní rodinné péče s cílem zvýšit informovanost o této problematice.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2015:
7. 12. 2015		
Mikulášská nadílka

4. 3. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE
KCR DOMINO – Otrokovice, ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice
Odpovědný pracovník: Monika Reiser
e-mail: kcr.otrokovice@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – Cílové skupině bylo nabídnuto 24 vzdělávacích seminářů zaměřených především na posilování rodičovských kompetencí, řešení konfliktů ve výchově, zvyšování finanční gramotnosti apod. Seminářů se zúčastnilo 135 osob.
• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určená rodičům se specifickými problémy (např. rodiče dětí s diabetem, rodiče dětí
s ADHD apod.) Setkání se zúčastnilo 41 osob.
• besedy – Cyklus besed zaměřených na aktuální témata (např. rodinné a partnerské vztahy, problémy ve výchově, krizové situace v rodině
apod.). Besed se zúčastnilo 128 osob.
• poradenství – Ucelený systém poradenství (individuální, skupinové, rodinné, výchovné apod.). Poradenství poskytuje tým odborných pracovníků. Klienti mohli rovněž využít služeb nonstop poradenské telefonické linky (pro klienty zdarma).
• osvěta – Propagace o náhradní rodinné péči prostřednictvím propagačních letáků, informačního Newsletteru.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2015
19. 2. 2015
Dětský karneval
24. 3. 2015
Jarní tvoření
4. 6. 2015
Dětský den
18. 12. 2015
Vánoční besídka
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4. 4. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ A UHERSKÝ BROD
Uherské Hradiště, 1. máje 91, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice
Uherský Brod, Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod
Odpovědný pracovník: Mgr. Alena Umlaufová
e-mail: kcr.uh@idomino.eu, kcr.ub@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – V průběhu roku bylo zrealizováno 24 vzdělávacích seminářů zaměřených na prorodinnou tematiku (např.
partnerské a rodičovské kompetence, děti se specifickými potřebami, odměny a tresty ve výchově apod.). Seminářů se zúčastnilo
153 osob.
• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určená zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče dětí s diabetem, rodič
samoživitel apod.). Smyslem setkání je sdílení společných témat, načerpání nových znalostí, získání nových kontaktů, výměna zkušeností
apod. Setkání se zúčastnilo 66 osob.
• besedy – Cyklus 24 besed na aktuální témata (např. komunikace v rodině, slaďování rodinného a pracovního života, rodinné vzorce ve
výchově apod.). Účastníci ocenili doplnění teoretické oblasti o praktické ukázky z praxe, modelové situace. Besed se zúčastnilo 135 osob.
• poradenství – Ucelený systém poradenství, které poskytuje tým odborných pracovníků (osobně, telefonicky, e-mailem). Klienti rovněž mohli
využít služeb nonstop poradenské telefonické linky, která je bezplatná.
• osvěta – Propagace a osvěta náhradní rodinné péče (informační letáky, informační Newsletter apod.).
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2015:
únor
Valentýnské tvoření
březen
Velikonoční tvoření
říjen
Halloweenské tvoření
listopad
Adventní věnce

4. 5. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Chvalčov, ulice Školní 742, 768 72 Chvalčov
Odpovědný pracovník: Elen Egerová
e-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – Témata vzdělávacích seminářů byla zaměřena na prorodinnou tematiku (např. výchova k rodičovství, rodičovské kompetence apod.). Seminářů se zúčastnilo 74 osob.
• besedy – Za účelem zvýšení informovanosti klientů v oblasti výchovy dětí, sourozeneckých vztahů, virtuálního života dětí apod. byl uspořádán cyklus 24 besed. Besed se zúčastnilo 118 osob.
• poradenství – Ucelený systém poradenské podpory (rodinné poradenství, individuální poradenství, speciálně pedagogické poradenství
apod.) Velmi inovativní službu pro klienty představovala nonstop telefonní linka, která je pro klienty bezplatná.

15

•

•

setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkávání osob, která
spojují určitá specifika. Přínos setkání je ve sdílení společných témat,
výměně a předávání zkušeností, načerpání nových znalostí apod. Setkání se zúčastnilo 38 osob.
osvěta – Kvalifikované informování široké veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče za pomoci informačních médií.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2015:
4. 2. 2015
Dětský karneval
15. 4. 2015
Komunikace v rodině
22. 4. 2015
Zdravá strava v jídelníčku dětí
13. 5. 2015
Besídka k svátku matek
24. 6. 2015
Maminky maminkám
14. 10. 2015
Povídání se skřítkem Podzimníčkem
4. 11. 2015
Zdravá výživa aneb i zdravé může být dobré
2. 12. 2015
Maminky maminkám
8. 12. 2015
Návštěva Mikuláše
16. 12. 2015
Vánoční besídka

4. 6. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – NOVÝ JIČÍN
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Nový Jičín, Sokolovská 617/9,
741 01 Nový Jičín
Odpovědný pracovník: David Havel
e-mail: kcr.nj@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – V roce 2015 bylo uspořádáno 22 vzdělávacích seminářů zaměřených na posílení rodičovských a partnerských kompetencí, zvyšování finanční gramotnosti, zlepšení v oblasti výchovy apod. Seminářů se zúčastnilo 106 osob.
• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určená zájemcům, které spojují určitá specifika. Během setkání dochází ke vzájemnému sdílení společných témat, předávání zkušeností, emocionální podpoře, nalezení nových kontaktů apod. Setkání se zúčastnilo
77 osob.
• besedy – V loňském roce bylo uspořádáno rovněž 12 besed zaměřených na oblast prorodinné tématiky, rodinných a partnerských vztahů
apod. Besedy byly vedeny odbornými pracovníky a zúčastnilo se jich 105 osob.
• poradenství – Komplexní ucelený systém poradenské podpory (osobně, telefonicky, e-mailem). Klienti rovněž mohli využít služeb nonstop
poradenské telefonické linky, která je bezplatná.
• osvěta – Motivování a kvalifikované informování zájemců o náhradní rodinné péči a poskytování nabídky aktivit pro náhradní rodiče.
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4. 7. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – SLUŠOVICE
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Slušovice, Hřbitovní 558, 763 15
Slušovice
Odpovědný pracovník: MgA. Veronika Reková
e-mail: kcr.slusovice@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• vzdělávací aktivity – Semináře byly zaměřeny na posílení rodičovských
a partnerských kompetencí, zlepšení orientace v problematice finanční
gramotnosti, psychosociálního vývoje dětí apod. Seminářů se zúčastnilo
75 osob.
• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určená pro
specifickou skupinu osob (např. rodič samoživitel, rodiče dětí se zdravotním postižením apod.). Setkání se zúčastnilo 52 osob.
• besedy – Nabídka besed na aktuální témata (např. vývoj vztahů v rodinách, agresivita u dětí, děti se specifickými potřebami apod.). Besed
se zúčastnilo 64 osob.
• poradenství – Poskytování komplexního poradenství (osobně, telefonicky, e-mailem). Klienti měli rovněž možnost využít velmi inovativní
služby, a to nonstop poradenské telefonické linky (ta je pro klienty bezplatná).
• osvěta – Smyslem bylo motivování a kvalifikované informování zájemců o náhradní rodičovství. Pro šíření osvěty byly využity informační
letáky, informační Newsletter apod.

4. 8. KLUB DĚTSKÁ
ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
odpovědný pracovník: Mgr. Helena Langerová
e-mail: info@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• poradenství – Rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, speciálně
pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.

5. DOMINO PREVENCE
ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: Mgr. Martina Pastorčáková
telefon: 739 141 082
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
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Provoz dětského klubu na způsob nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí
a mládeže před sociálně nežádoucími jevy. Prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci. Iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu osob všech generací před sociálně nežádoucími a negativními jevy, prostřednictvím
komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi, seniorům a ostatním skupinám ohroženým sociální exkluzí) k aktivní seberealizaci, integrace skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
• Crazy club – klub pro děti a mládež – klub je určen k rozvíjení schopností a praktických dovedností prostřednictvím volnočasových a sportovních aktivit, vzdělávacích a motivačních programů: herna / odborná poradna/ doučování / kroužek pro hyperaktivní děti / motivační, výukové
programy
6. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA
• pobočka Zlín
• pobočka Otrokovice
• pobočka Chvalčov
odpovědný pracovník: Bc. Marie Bačůvková
telefon: 775 700 418
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Miniškolka je určena pro děti od 1 do 5 let. Výuka probíhá dle schválené
metodiky. Program je individuálně upravován tak, aby vyhovoval každému
dítěti i celé skupině. Program se skládá z her, cvičení, zpívání, malování
a spousty pohybových aktivit. Miniškolka je provozována v těchto komunitních centrech:
KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – JIŽNÍ SVAHY
KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – OTROKOVICE
KOMUNTNÍ CENTRUM DOMINO – CHVALČOV
7. DOMINO DOBROVOLNÍCI
Santražiny 4224, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: Ing. Alena Hovorková
telefon: 739 141 082
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Budování a provozování dobrovolnického centra – výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, rodinami s dětmi a jinou sociální skupinou.
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Organizace DOMINO se v roce 2014 stala akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby.
ČINNOST V ROCE 2015:
• leden–červen 2015 – vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží
• 5. 12. 2015 – setkání dobrovolníků k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví
Organizace DOMINO registruje 109 dobrovolných pracovníků, kteří pracují v organizaci s dětmi a mládeží. Dobrovolní pracovníci pracují
v organizaci na základě příkazní smlouvy.

8. DOMINO VZDĚLÁVÁNÍ
Santražiny 4224, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA
telefon: 603 519 766
e-mail: leona.hozova@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Zajišťování vzdělávání a odborné přípravy členů a zaměstnanců organizace, popřípadě dalších zájemců o problematiku práce s dětmi,
mládeží a rodinami s dětmi, dále o problematiku práce s ohroženými skupinami obyvatelstva. Zabezpečování vzdělávání mezi neziskovými
organizacemi, odbornou veřejností apod. Lektorování.
Pracovníci organizace DOMINO se v roce 2015 zúčastnili těchto seminářů:
• Dítě a poruchy rodinného prostředí
• Základy krizové intervence
• Vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči
• Zjišťování názoru dítěte
• Vedení rodinných konferencí
• Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí
• Jak předcházet syndromu vyhoření
• Náhradní rodina a okolí
• Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami
• Výcvik v terapii zaměřený na attachment a léčbu vývojového traumatu
• Narativní psychoterapie
• Poruchy chování; syndrom ADHD a ADD
24.–26. 4. 2015 a 22.–24. 5. 2015 proběhlo akreditované školení hlavních vedoucích táborů.
Organizace DOMINO má Oprávnění ke školení hlavních vedoucích dětských táborů vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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9. DOMINO – CENTRUM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji
odpovědný pracovník: Ing. Alena Hovorková
telefon: 730 890 052
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Zabezpečení mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Podpora „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat
všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Volnočasové aktivity pro organizované děti se opakují 1krát
až 4krát týdně po celou dobu školního roku. Pravidelně jsou pořádány dny otevřených dveří, kde si mohou děti zvolit mezi širokou nabídkou
denních aktivit.
Podstatou tohoto centra je systematická podpora trvalého vytváření, rozšiřování a zajišťování nabídky volnočasových aktivit k účelnému
využívání volného času organizovaných dětí a mládeže v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Cílem centra je vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit určených pro organizované děti a mládež (nabídka zájmových útvarů, provoz taneční školy), výchova dětí a mládeže ve vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci
a pochopení.
Jedná se o pravidelně se opakující činnost zájmových útvarů (pohybové, tělovýchovné, sportovní, výtvarné apod.).
Projektové aktivity byly realizovány v jednotlivých pobočkách organizace DOMINO v rámci Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského
kraje. Dětem a mládeži byla nabídnuta celá řada volnočasových zájmových aktivit, které přispěly k jejich účelnému využívání volného času.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• organizované děti ve věku 6–18 let
• organizovaná mládež ve věku 18–26 let
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
Tělovýchovné a sportovní aktivity
• Floorball – sportovní aktivita zaměřená na floorball. Děti se učí manipulovat s floorballovou holí, osvojují si pravidla této hry
• Sporťáček – osvojování základních pravidel různých sportů, např. míčové hry, floorball, atletika apod., rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu
Výtvarné aktivity
• Šikulka – děti se učí různé výtvarné techniky, grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění
• Keramika – děti si zdokonalují jemnou motoriku, rozvíjí fantazii, obrazotvornost, představivost, naučí se pracovat s hlínou, tvořit keramické
výrobky a jejich glazování
• Tvořínek – podpora rozvoje tvořivosti, jemné motoriky a samostatnosti. Děti malují, tvoří, poznávají různé výtvarné techniky a možnosti
výtvarného vyjádření
Hudební aktivity
• Zobáček – hra na flétnu, program „Zdravé pískání, zdravé dýchání“
Pohybové aktivity
• Taneční a pohybová průprava – pohybová výuka pomocí dětských moderních písniček a básniček
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•
•

Miniangličtina – osvojování základních anglických slovíček a písniček formou her
Taneční škola – zaměřeno na taneční styly jako Street dance, Dancehall, R´n´B´, hype, waacking house, Disco dance

V roce 2015 bylo zrealizováno 17 zájmových útvarů a podpořeno 260 dětí a mládeže.
10. TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
pobočka Zlín (ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín)
odpovědný pracovník: Bc. et Bc. Martina Stuchlíková
telefon: 737 622 142
e-mail: martina.stuchlikova@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Výuka aktuálních technik moderního, dále scénického, klasického tance (popř. jiných druhů tanců a tanečních technik). Příprava těch nejlepších na vrcholové soutěže. Pořádání a účast na vrcholových soutěžích a přehlídkách v dané oblasti, pořádání kulturně-společenských akcí.
Úzká spolupráce organizace DOMINO s NIPOS – Artama Praha oddělení dětského a scénického tance.
Pohybové a taneční kurzy jsou určeny pro děti a mládež do 18 let. Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení dle věku a zaměření tance,
dle jejich zájmu. Lektoři, kteří zde vyučují, mají letité zkušenosti s vedením tohoto typu zájmových aktivit. Mají také odborné taneční vzdělání,
tudíž dokážou dát kvalitní výuku jak začátečníkům, tak i vyspělým tanečníkům.
V tomto roce všechny složky taneční školy navštěvovalo 64 jedinců.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2015:
V Taneční škole DOMINO byly provozovány tyto kroužky:
• Taneční a pohybová průprava – Zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava. Pro děti, co v bocích cítí rytmus, pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. Pohybová výuka pomocí
dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla,
základní pohybové návyky a cviky. Věk od 3 do 5 let.
• Street dance – Dancehall, R´n´B, hype, waacking, house apod. styly, které se zde naučíš a osvojíš. Výuka probíhá 1x týdně. Určeno pro
věkové kategorie mladší školní věk, starší školní věk.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2015:
leden 2015
Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 2. pololetí školního roku
		2014/2015
8. 2. 2015
Taneční soustředění
30. 3. 2015
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
		
ve spolupráci s NIPOS Artama Praha
15. 5. 2015
Taneční festival „O Zlatý klobouček 2015“
22. 5. 2015
Bambifest 2015
srpen/září 2015
Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 1. pololetí školního
		
roku 2015/2016
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Taneční festival „O Zlatý klobouček 2015“ a Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance byly uskutečněny za finanční
podpory Ministerstva Kultury a Zlínského kraje.

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Taneční škola DOMINO s úspěchem reprezentovala Zlínský kraj a celou Českou republiku na přehlídkách.

11. DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO
Odpovědný pracovník: Bc. Zdeněk Hradil
telefon: 775 305 225
e-mail: zdenek.hradil@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Pořádání rekreačně-ozdravných pobytů dětí a mládeže, rodin s dětmi,
popř. jejich rodinných příslušníků s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a protidrogovou prevenci. Provozování
střediska pro ozdravné, rekreační či sociálně výchovné pobyty dětí, mládeže
a rodin s dětmi. Děti a mládež se mohou zúčastnit aktivit bez nutnosti
členství v organizaci.
ČINNOST V ROCE 2015
červenec–srpen 2015

„Léto s DOMINEM“ – pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
V létě 2015 bylo uspořádáno celkem 38 táborových pobytů (5 pobytových a 33 příměstských) různého zaměření. V roce 2015 využilo
rekreačních aktivit 572 dětí a mládeže.

12. DOMINO ADMINISTRATIVA
Santražiny 4224, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: Mgr. Galina Romanina
telefon: 734 602 177
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu

...pro d�ti

Zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Marketing a Public Relations. Fundraising.
Sponzorství. Dárcovství. Administrativa, personalistika, účetnictví organizace.
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13. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ SLUŠOVICE
Klub byl zřízen ve spolupráci s městem Slušovice.
Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice
odpovědný pracovník: Bc. Marta Hefková
telefon: 733 534 698
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
POSLÁNÍ:
• zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních
situací
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálně patologickými jevy
NABÍDKA AKTIVIT:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• volnočasové aktivity, které slouží k navázání kontaktu
• další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů
ČINNOST V ROCE 2015:
15. 1. 2015
20. 1. 2015
5. 2. 2015
13. 2. 2015
25. 2. 2015
31. 3. 2015
4. 5. 2015
1. 6. 2015
1. 9. 2015
21. 10. 2015
4. 11. 2015
25. 11. 2015
1. 12.–22. 12. 2015

Beseda s hasiči
Tanečky s Nikol Daňkovou
Odpoledne deskových her
Valentýn – výroba přáníček pro naše blízké
Filmové odpoledne
Filmové odpoledne
Výroba ke dni maminek
Slavíme den dětí – popcorn party
Vítejme v klubu po prázdninách – jak se kdo měl
Podzimní drakiáda
Turnaj ve stolním fotbálku
Deskové hry
Přejeme si pod stromeček – píšeme a kreslíme zeď přání pro Ježíška
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14. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín – Loučka
odpovědný pracovník: Mgr. Olga Kvitová
Telefon: 733 534 694
e-mail: sas@idomino.eu
www.idomino.eu

POSLÁNÍ:
• podpora a pomoc rodinám s dětmi z Nového Jičína a celého ORP Nový Jičín, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně
znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením
CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiny s dítětem/dětmi (týká se to také rodin pěstounských, neúplných, nefunkčních a rodin v sociálně vyloučených komunitách) s nezaopatřeným dítětem do 26 let
• rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů
NABÍDKA AKTIVIT:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• ambulantní (návštěva uživatele v prostorách organizace DOMINO)
• terénní (návštěva pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele)

15. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015
15. 1. PROJEKT PRVNÍ KROK CZ.1.04/3.3.05/96.00288
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s., Zlín
Termín realizace projektu: 1. 3. 2013–28. 2. 2015
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HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Projekt řeší komplexní pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z náhradní péče ze Zlínského kraje v integraci na trh práce a do života
společnosti. Realizace projektových aktivit přispěje cílové skupině k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro lepší a snazší
uplatnění se na trhu práce a zvládání požadavků samostatného života.
CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
• osoby do 26 let vyrůstající bez rodin z náhradní ústavní a rodinné péče ze Zlínského kraje
AKTIVITY PROJEKTU:
• Pracovní rehabilitace
• Profesní vzdělávání klientů
• Ucelený systém poradenství s důrazem na kariérové
• Uplatnění se na trhu práce
PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• pracovní rehabilitace – Do pracovní rehabilitace bylo zapojeno 14 osob z cílové skupiny. Pro mládež starší 15 let nabízí rozvoj dovedností,
pracovních návyků a praktických zkušeností, a to v rámci 3 poboček ergoterapeutického pracoviště Mraveniště – nácviková kavárna, táborová kuchyně, miniškolka.
• ucelený systém poradenství s důrazem na kariérové – Jedná se o komplexní systém psychologické, psychoterapeutické či speciálně pedagogické podpory pro klienty z cílové skupiny. V roce 2015 bylo uskutečněno 96 poradenských intervencí se 17 klienty. Z každé poradenské
intervence je vyhotovován písemný výstup, který je součástí karty poradenství klienta. Poradenské služby byly poskytovány osobně, telefonicky či emailem.
• uplatnění se na trhu práce – Pomoc klientům získat zaměstnání a uplatnit se na trhu práce. V roce 2015 se podařilo podpořit 3 klienty
z cílové skupiny, kteří získali pracovní místo.

15. 2. PROJEKT HNÍZDO NADĚJE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO 3740085
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 4. 2015–31. 3.2016

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů: www.fondnno.cz a www.eegrants.cz
CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na zlepšení poměru rodinné péče o děti a mladé dospělé na úkor péče ústavní.
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CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti a mladiství do 18 let v náhradní péči (ústavní i náhradní rodinné péči), včetně osob romského etnika
• rodiny pečující o děti v pěstounské péči, přechodné pěstounské péči, osvojení, včetně osob romského etnika
• odbory a oddělení sociálních služeb a právní ochrany dětí, veřejnost, dobrovolníci
PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• náhradní rodinná péče v komplexním uchopení – Aktivita byla realizována prostřednictvím dílčích aktivit pravidelná setkávání v rámci podpůrných klubů (bylo uskutečněno 12 setkání) a osvěta a propagace náhradní rodinné péče (bylo zhotoveno 1.000 ks informačních letáčků
o náhradní péči, informace byly prezentovány rovněž na webových stránkách organizace a sociálních sítích Facebook).
• podpora dětí a mladých lidí z náhradní péče (ústavní i rodinné) – Byly zrealizovány 2 dílčí aktivity – víkendová setkání (pro děti a mládež
bylo uspořádáno 7 terapeutických pobytů), pravidelná setkávání v rámci podpůrných klubů pro děti a mládež (proběhlo 7 setkání, která
byla zaměřena na témata jako např. Šikana a kyberšikana, Komunikace apod.).
• poradenství, včetně zabezpečení provozu NONSTOP linky a vydávání NEWSLETTERU – Aktivita byla realizována prostřednictvím 3 dílčích
aktivit – poradenství (komplexní poradenská podpora, 816 poradenských intervencí), telefonická nonstop linka (bezplatná telefonická poradenská linka, jejíž provoz je nepřetržitý, 79 záznamů), Newsletter KOLOVRÁTEK (dvouměsíčník pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti
náhradní péče, 5 vydání).
• rozvoj spolupráce s místními OSPODy v rámci zavádění případových konferencí, tvorby IPODů a panelových odborných diskuzí v oblasti
SPOD – Došlo k realizaci dílčích aktivit – spolupráce při tvorbě IPOD, případové konference (za účasti pracovníků OSPOD, zástupců organizace DOMINO, klientů, bylo svoláno 9 případových konferencí), panelové diskuze (pouze za účasti odborníků, nikoli náhradních rodičů,
svoláno 6 panelových diskuzí).
• posílení a budování kapacity organizace – Proškoleno 8 pracovníků organizace.

15. 3. PROJEKT MRAVENIŠTĚ
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 4. 2014–31. 3. 2015

CÍL PROJEKTU:
Projekt zaměřený na pomoc dětem a mladým lidem k získání praktických zkušeností a dovedností, které jsou potřebné pro zvládání požadavků samostatného života.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti (10–16 let)
• mládež
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• pracovní rehabilitace, ergoterapie – Možnost získání praxe, osvojení si pracovních návyků a dovedností, posílení sociálních schopností,
komunikačních a psychosociálních dovedností.
• preventivní programy – Cyklus preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, zvýšení informovanosti o škodlivosti a zdravotních rizicích užívání návykových látek, finanční gramotnost.

15. 4. PROJEKT MRAVENIŠTĚ
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
CÍL PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je komplexní podpora a doprovázení dětí z náhradní péče (rodinné i ústavní) vstupujících do samostatného života.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti a mladí lidé z náhradní péče ve věku 12 – 26 let
PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• ergoterapie – Osvojení pracovních návyků, získání znalostí a dovedností, které klienti dále mohou využít v budoucím povolání i praktickém
životě. Podpořeno 26 klientů.
• preventivní programy – Cílem preventivních programů bylo přivést klienty k zodpovědnému přístupu k životu, prevence sociálně patologických jevů apod. Bylo uspořádáno 6 preventivních programů – Návykové látky, Sexualita a vztahy, Komunikace a asertivita, Finanční
a funkční gramotnost, Kriminalita, Jak na pracovní pohovor. Podpořeno 97 klientů.

15. 5. PROJEKT PAVUČINA
Projekt PAVUČINA byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
CÍL PROJEKTU:
Komplexní a systematická pomoc náhradním rodinám s dětmi v rámci Zlínského (všechna ORP), Moravskoslezského (ORP Nový Jičín)
a Olomouckého (ORP Přerov) kraje
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti z náhradní péče ve věku od 6 do 26 et
• náhradní rodiče ve věku od 25 do 78 let
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• doučování – Pomoc při zvládání školních povinností u dětí a mládeže z náhradní rodinné péče. Realizace aktivity byla prospěšná 59 dětem
z náhradní rodinné péče.
• aktivizačně víkendové pobyty pro děti z náhradních rodin zaměřené na problematiku finanční gramotnosti – Byly uspořádány 3 víkendové
pobyty. Cílem pobytů bylo přivézt klienty k zodpovědnému nakládání s penězi, poznání hodnoty peněz. Víkendových pobytů se zúčastnilo
52 osob z cílové skupiny.
• terapeutická péče se zaměřením na ergoterapii – Získání praktických dovedností v rámci simulovaného prostředí pracoviště (kavárna,
miniškolka, táborová kuchyně, administrativa). Podpořeno bylo 26 osob.
• terapeutická péče se zaměřením na psychoterapii – Dlouhodobá psychoterapeutická péče dětem, mladým lidem z náhradní péče, náhradním
rodičům. Aktivitou bylo podpořeno 69 osob z cílové skupiny.

15. 6. PROJEKT MRAVENIŠTĚ
Projekt MRAVENIŠTĚ byl finančně podpořen Nadačním fondem ČSOB v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělávání.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 6. 2014–31. 5. 2015
CÍL PROJEKTU:
• hlavním cílem projektu je rozšířit znalosti dětí a mladých lidí z náhradní péče a ze sociálně slabých rodin v problematice finanční gramotnosti a praktického nakládání s penězi, a také přispět ke snadnějšímu začleňování této znevýhodněné skupiny v integraci do života společnosti
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti a mladí lidé (10–26 let)
ČINNOST V ROCE 2015:
• víkendová setkání zaměřená na problematiku finanční gramotnosti – Cílem setkání bylo přivézt klienty k zodpovědnému nakládání s penězi, poznání hodnoty peněz. V roce 2015 bylo zrealizováno 1 víkendové setkání (20.–22. 2.2015) – program setkání se dotýkal finanční
gramotnosti (rodinný rozpočet, základní principy fungování finančního trhu, prevence zadlužení).
• brigáda nanečisto – Získání praktických dovedností v rámci simulovaného prostředí pracoviště (kavárna, miniškolka, táborová kuchyně,
administrativa). Smysl aktivity spočíval především v setkání a vyzkoušení si svou první placenou brigádu. Díky finančnímu ohodnocení si
také vyzkoušeli, jak naložit s prvními vlastnoručně vydělanými penězi.
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ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DOMINO
ŘEDITELKA: Bc. Michaela Slavíková
SPRÁVNÍ RADA:
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

předsedkyně správní rady

Mgr. Jana Adamcová

členka správní rady

Bc. et Bc. Martina Stuchlíková

členka správní rady

DOZORČÍ RADA:
Ing. Alena Hovorková

předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková

členka dozorčí rady

Bc. Zdeněk Hradil

člen dozorčí rady

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 17. 6. 2015.

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří organizaci DOMINO v roce 2015 finančně a materiálně podpořili:

• MPSV ČR

• ESF v ČR

• NROS

• MŠMT ČR

• MK ČR

• Statutární město Zlín

• Zlínský kraj

• Město Nový Jičín

• Moravskoslezský kraj

• Fond Jarmily Schulzové

• Nadační fond Albert dětem

• Nadace Terezy Maxové dětem

• ČSOB

...d�kujeme

Dále bychom zde rádi poděkovali všem, kteří organizaci DOMINO podporovali morálně, radami, připomínkami, důvěrou a spoluprací.
Těšíme se na Vaši přízeň i v dalších letech.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DOMINO
Název organizace		

DOMINO cz, o. p. s.

Číslo a datum registrace

Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 677, ze dne 17. 12. 2013

Sídlo organizace		

Santražiny 753, 760 01 Zlín

Adresa kanceláře		

Santražiny 4224, 760 01 Zlín

Statutární zástupce		

Bc. Michaela Slavíková, ředitelka

		

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, předsedkyně správní rady

Telefon 		

577 218 708

Fax		

577 211 809

E-mail		info@idomino.eu
IČO		48472476
DIČ		CZ48472476
Bankovní spojení		

GE Money bank

Číslo účtu		

159924328/0600

Webové stránky 		

www.idomino.eu

STATISTICKÉ UKAZATELE:
Celkový počet členů pro rok 2015:

894

Počet dobrovolných pracovníků v roce 2015:

109

Pro rok 2015 byl stanoven členský příspěvek na 50 Kč
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ZÁMĚRY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DOMINO PRO ROK 2015
V ROCE 2016 CHCEME USKUTEČNIT TYTO PLÁNY:
• být vyhledávanou organizací na poli sociální práce, která poskytuje profesionální, kvalitní a odborné služby
• ve spolupráci s OSPOD se zaměřit na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje (vyhledávání, osvěta, poradenská činnost)
• rozvíjet spolupráci se svépomocnými skupinami – rodičů dětí s onemocněním cukrovkou, pěstounů, rodičů s dětmi s ADHD,
rodičů s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní péče apod.
• systematicky podporovat trvalé vytváření, rozšiřování a zajišťování nabídky volnočasových aktivit k účelnému využívání volného času dětí a mládeže
• zabezpečit stabilitu organizace (udržet počet programů, zachovat stávající pracovní místa, pracovní tým, zajistit alespoň
minimální zdroje na chod organizace)
• věnovat pozornost trvalého vzdělávání pracovníků podle potřeb organizace
• zachovat provoz ergoterapeutického pracoviště
• nejen zachovat, ale i dále zkvalitňovat a rozšiřovat pestrou nabídku prorodinných aktivit
• zachovat a rozšířit nabídku služeb v dětských klubech na způsob nízkoprahových center
• pokračovat v dobré spolupráci s představiteli krajů a měst (Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Statutární město Zlín, obec
Chvalčov, město Nový Jičín, město Slušovice, město Uherské Hradiště, město Uherský Brod)

PROPAGACE ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DOMINO
• prostřednictvím našich webových stránek www.idomino.eu
• prostřednictvím portálů jako jsou např: zlk.neziskovka.cz, www.peknyden.cz, www.kamsdetmi.com, www.nepropasni.cz,
www.detinapalube.cz, www.cesketabory.cz, www.rodinavezline.cz a dalších
• prostřednictvím sociální sítě facebook.com
• prostřednictvím tisku – Magazín města Zlína, Zlínský zpravodaj, Otrokovické noviny, Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem, dvouměsíčníku – Bystřické pokroky, Kroměřížského deníku, Mladá fronta DNES
• prostřednictvím nástěnek
• prostřednictvím informačních brožur, letáků a Newsletteru
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DOMINO ZA ROK 2015
VÝNOSY

Státní a obecní dotace a granty (MPSV ČR, MŠMT ČR, MK ČR, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Statutární město Zlín, město Nový Jičín, Úřad práce Zlín, ESF)
Nadační fondy (Nadační fond Albert dětem, Nadace Terezy Maxové,
Fond Jarmily Schulzové, NROS)
Příjmy z vlastní činnosti
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY

824 427 Kč
3 857 991 Kč
43 403 Kč
12 801 174 Kč

Osobní náklady

7 306 777 Kč

Materiálové náklady

1 272 567 Kč

Nemateriálové náklady

3 965 132 Kč

Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
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8 075 353 Kč

206 095 Kč
12 750 571 Kč

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZÁVĚR
Tato výroční zpráva představuje souhrnné zhodnocení uplynulého roku 2015. I v tom roce se udála řada významných
událostí – např. podařilo se zřídit sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, podařilo se nám získat finanční podporu pro
projekt HNÍZDO NADĚJE – Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Pevně věříme, že čas i úsilí, které zaměstnanci, členové, dobrovolníci a spousta dalších lidí organizaci věnovali, se zúročí,
a že příští rok bude nejméně tak úspěšný, jako rok 2015.
Na závěr se patří poděkovat členům správní rady, zejména pak předsedkyni správní rady paní PhDr. Ing. Mgr. Leoně Hozové, PhD. MBA, která se velkým dílem zasloužila o každodenní činnost organizace DOMINO.

Výroční zprávu pro rok 2015 zpracovala: Ing. Alena Hovorková

KONTAKT
DOMINO cz, o. p. s.
Santražiny 753
760 01 Zlín
www.idomino.eu
e-mail : info@idomino.eu
Tel. 577 218 708, 577 211 809
IČO : 48472476
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 677, ze dne 17. 12. 2013
Číslo účtu: 159924328/0600
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DOMINO
DOMINO cz, o. p. s.
krajská nezisková organizace
Santražiny 753
760 01 Zlín
Tel.: 577 218 708
Fax: 577 211 809
www.idomino.eu
e-mail: info@idomino.eu
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