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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – NOVÝ JIČÍN 
JE JEDNÍM ZE STŘEDISEK ORGANIZACE DOMINO cz, o. p. s. 

Organizace DOMINO je krajskou neziskovou organizací. Počátek činnosti organizace se datuje 
od roku 1993. Organizace DOMINO působí ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
Aktivity organizace se v průběhu let rozvíjely a rodinám s dětmi bylo nabízeno množství služeb. 
V posledních letech se organizace stále více zaměřuje na poskytování služeb sociálního charakteru.  

Posláním organizace je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežá-
doucími 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 rodičů s dětmi v náhradní 
rodinné péče a sociálně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života, doprovázení 
náhradních rodin za účelem posilování rodinných vazeb.

Organizace DOMINO vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Organizace DOMINO je členem pracovní skupiny Komunikační mosty, ve které se setkávají organi-
zace z celé České republiky pracující s náhradními rodinami.

Organizace DOMINO má 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.

CO JSOU KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU
Komunitní centra pro rodinu slouží jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, jsou otevře-
na celé společnosti v rámci podpory rovných příležitostí.

Komunitní centra slouží k poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se ocitají v ohrožení 
(sociální izolace, dlouhodobá nezaměstnanost apod.). Aktivity, které jsou v centru nabízeny, jsou 
zaměřené 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 posí-
lení dobře fungující rodiny.
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ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU
DOMINO – NOVÝ JIČÍN

CÍLOVÉ SKUPINY KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU 
DOMINO – NOVÝ JIČÍN:

• poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství, individuální psychologické 
poradenství, párové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, psychosociální 
poradenství, speciálně pedagogické poradenství, poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství 
sociálně-právního charakteru, individuální poradenství pro děti z náhradní péče, poradenství pro 
pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků, supervizní podpora)

• zajištění svépomocných a podpůrných skupin 
• zajištění besed a vzdělávacích seminářů na různá témata
• zajištění asistovaných kontaktů 
• aktivity pro děti a mládež z náhradní péče 
• aktivity pro rodiny s malými dětmi, které jim zprostředkují kontakt se společenským prostředím, díky 

kterému pomáhají zamezení jejich sociální izolace
• aktivity pro rodiny s malými dětmi, které jim zprostředkují kontakt se společenským prostředím jako 

prevenci sociální izolace
• podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy
• podpora dětí z dětských domovů a dětí žijících v pěstounské péči v rámci procesu osamostatňo-

vání se (pozn.: Dětem a mladým lidem umožňujeme osvojit si praktické zkušenosti a dovednosti 
potřebné pro zvládání požadavků samostatného života – řešení situací spojených se zaměstná-
ním, bydlením, hospodařením a nakládáním s penězi, osobním životem, vzděláváním apod. Děti 
se účastní víkendových setkávání, kde jim nabízíme různé vzdělávací možnosti a kde si osvojují 
mnoho dovedností. Nabízíme možnost zapojit se do pracovní rehabilitace, v průběhu které děti 
získají pracovní návyky a praktické zkušenosti v rámci brigády. Může se jednat o práci v ergotera-
peutické kavárně s dětským hřištěm, výpomoc na táborových pobytech- pomocné práce při chodu 
tábora apod., výpomoc s hlídáním v tzv. miniškolkách či výpomoc v administrativě).

• pořádání společensko-kulturních akcí zaměřených nejen na setkávání rodin (Den dětí, Den pro 
rodinu, Mikuláš, Světluškový rej aj.)

• pořádání táborových pobytů a příměstských táborů pro děti z náhradní péče, děti ze sociálně 
slabých rodin, děti z funkčních rodin.

• sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi
• rodiče samoživitelé
• rizikové skupiny dětí a mládeže
• funkční rodiny s dětmi
• zájemci o náhradní rodinnou péči
• náhradní rodiny
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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – NOVÝ JIČÍN

V PROSTORÁCH KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU DOMINO 
NABÍZÍME TYTO AKTIVITY:

Kontakt:  Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Nový Jičín, 
 Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín 
Telefon: +420 733 534 694
E-mail:  kcr.nj@idomino.eu 
webové stránky: www.idomino.eu

Všechny pravidelné aktivity, kroužky, besedy, přednášky, poradenství a akce pořádané v Komunitním 
centru pro rodinu DOMINO – Nový Jičín jsou zaměřeny na podporu rodin, rozvoj dětských dovednos-
tí a prohlubování vztahů jak v oblasti rodin, tak i sociálních vztahů. Naše centrum je pro mnoho rodin 
místem setkávání a prožívání smysluplného času. Jsme místo otevřené a nabízející pomoc a podporu 
všem rodinám, matkám samoživitelkám a náhradním rodinám v jejich nelehké roli při výchově dětí.

SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ ČINNOST PRO RODINY S DĚTMI
PORADENSTVÍ  – zajišťujeme rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. 
Poradenství poskytují odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, psychoterapeut, sociální 
pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či emailem. Klienti mohou rovněž 
využít služeb telefonické nonstop linky, která je pro klienty bezplatná a její provoz je nepřetržitý. 
Pracovníci nonstop linky jsou proškolení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vázáni mlčenlivostí. 
Klienti mohou využít rodinné poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, 
výchovné poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, psychologické poradenství, mezigene-
rační poradenství, genderové poradenství, poradenství finanční a zdravotní gramotnosti, poradenství 
právního minima atd. Při poskytování poradenské podpory je zachována multidisciplinarita. 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ – individuální, párové  
a skupinové konzultace v tíživých situacích (rozvodové, manželské, párové, výchovné, mezigene-
rační apod.).

RODINNÁ MEDIACE – pomocí odborníků se snažíme najít způsob pokojného řešení sporů  
a konfliktů, zejména rodinných a rozvodových. Když začíná být v rodině spor již neřešitelný a obě 
strany neví kudy dál, jedno z řešení může být právě rodinná mediace, kdy do sporu vstupuje třetí, 
nezaujatá strana a snaží se vyřešit spor tak, aby nebyly zpřetrhány vztahy a vazby v rodině, aby  
se všechny strany mohly v budoucnu potkávat. Mediace se týká hlavně rodinných a rozvodových 
sporů, tzv. „sporů o dítě“, kdy je v zájmu dětí nutné a vhodné, aby oba rodiče byli schopni i do 
budoucna vzájemné komunikace a kooperace při výchově dítěte.
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY - klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. 
Programy povedou odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog) interaktiv-
ní formou. Bude kladen důraz na diskuzi a možnost podělit se o své zkušenosti. 

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST 
KLIENTŮ – zabezpečují všichni pracovníci komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamo-
vání se s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí.

BESEDY A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – aktivita zaměřená na seznamování rodičů s aktuálními 
tématy, která souvisí s tématikou výchovy a péče o děti, vztahů v rodině apod. Přínosem besed je ne-
jen získávání nových poznatků, ale i možnost získat nové kontakty, sdílet své zkušenosti, získat nový 
pohled na daná témata apod. Pro osoby pečující nabízíme vzdělávací semináře na daná témata  
(z minulých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodina a finance, 
Kniha života) či asistované kontakty. 

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zá-
jemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitele, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče 
dětí se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání 
zkušeností, nalezení nových kontaktů, emocionální podpora aj. 

Setkání svépomocných skupin budou přítomní odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, 
sociální pedagog), kteří budou skupinu pouze doprovázet a snažit se ji nasměrovat ke stanovenému 
cíli, příp. poskytnout objektivní názor.

Setkání podpůrných skupin budou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatr), každé 
setkání bude na konkrétní téma.

OSVĚTOVÁ ČINNOST – je zaměřena na propagaci náhradní rodinné péče. Ve spolupráci  
s OSPOD jsou zavedeny aktivity osvětového rázu - oslovování potenciálních zájemců, poskytování 
informací, informování široké veřejnosti apod. Klienti jsou informováni prostřednictvím propagačních 
letáků, sociální sítě (facebook), informačního newsletteru, webových stránek organizace a v nepo-
slední řadě také osobně. Vydáváme letáky, které obsahují důležité informace. Letáky jsou distribu-
ovány v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje široké veřejnosti. Informační 
Newsletter je 1 x za měsíc zasílám na mailové adresy na základě mailové databáze klientů, kterou 
organizace DOMINO má.

Cílem je motivování a kvalifikované informování potenciálních náhradních rodičů.
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PODPORA VZTAHU DÍTĚTE FORMOU ASISTOVANÉHO KONTAKTU
1. ASISTOVANÝ KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 
S BIOLOGICKOU RODINOU

Nabízíme asistovaný kontakt, a to formou, která je nejvhodnější pro konkrétní dítě, jeho specifickou 
situaci a potřeby. Touto službou podporujeme navazování a rozvíjení vzájemných vztahů dítěte 
v náhradní péči s biologickou rodinou. Spolupracujeme s OSPODy i dalšími institucemi (Ústavní 
soudy, SASky apod.)

Naším cílem je během kontaktů dítěte s biologickou rodinou zajistit bezproblémový průběh, vytvořit 
bezpečné prostředí, stimulovat pocit jistoty, dále pak podporovat plnohodnotný psychický a sociální 
rozvoj dítěte, rozvoj identity dítěte, zajistit prevenci či eliminaci negativních psychických a sociálních 
důsledků nedostatečně vybudované identity.  

Podpora vztahu dítěte svěřeného do náhradní péče s biologickou rodinou zahrnuje jak jejich 
vzájemný kontakt (osobní, telefonický, e-mailový), tak i povědomí dítěte o rodičích a jejich životě  
či způsob, jak náhradní rodiče mluví o biologických rodičích před dětmi a s dětmi. Náhradní rodiče 
mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné 
asistence ze strany naší organizace. 

2. ASISTOVANÝ KONTAKT S RODINOU V DOBĚ PŘED ROZVODEM, BĚHEM NĚJ 
A PO ROZVODU

V případě, že v rodině nastávají během rozvodového, či porozvodového řízení komplikované oka-
mžiky je možné zvolit cestu asistovaného kontaktu. Vzhledem k tomu, že přibývá rozvodů, zvýšilo se 
také procento dětí, kteří nejsou chráněni před partnerskými konflikty a trpí jimi. 

Asistence třetí osoby může pomoci rozvedeným, či rozvádějícím se fungovat v mezích slušné komu-
nikace tak, aby dopad stresových situací na dítě byl v co nejmenší možné míře. Pokud dojde před 
rozvodem, během rozvodu, či po něm, k přerušení vztahů, pomůžeme k znovunavázání kontaktu 
dítěte s rodiči.

Pomůžeme vám soustředit se na podstatné záležitosti týkající se budoucího života rodičů a dětí. Sna-
žíme se zajistit bezproblémový průběh setkání, vytvořit bezpečné prostředí a stimulovat pocit jistoty.

PORADENSKÁ NON STOP LINKA
Non stop linka je určena mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče, náhradním ro-
dinám/rodičům, zájemcům o náhradní rodinnou péči. Osobám, které se dostaly do obtížné životní 
situace a nedokážou ji řešit vlastními silami.
Při kontaktu na non stop lince mají klienti právo na anonymitu – nesdělovat o sobě údaje, které 
klienti nechtějí. Mají právo na bezpečnou komunikaci – pracovníci postupují dle etických norem, 
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DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Oddělení sociálně - právní ochrany dětí
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Nadačnímu fondu Albert dětem
Městu Nový Jičín Nadaci Terezy Maxové dětem
Odboru sociálních věcí Nadaci rozvoje občanské společnosti

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondu. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

klienti mají právo na slušné jednání a vyjadřování. Právo na profesionální přístup – mají právo na 
rozhovor s odborně vzdělaným pracovníkem s profesionálním přístupem (psycholog, speciální peda-
gog, sociální pedagog). Klienti mají právo ukončit službu bez udání důvodu – telefonát může klient 
kdykoliv v jeho průběhu ukončit bez udání důvodu.
Poradenská služba je poskytována denně, včetně svátků a dnů pracovního klidu. Provoz 
linky je nepřetržitý a telefonní služby pro klienty nejsou zpoplatněny.

Neváhejte se na nás obrátit a získat tak další informace! 

Bezplatná NON STOP LINKA - tel.  800 888 942
Non stop linka je hrazena z projektu Hnízdo naděje č. 3740085 podpořeného 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrant.cz.  

DOUČOVÁNÍ - nabízíme dětem pomoc při zvládání školních povinností za asistence odborných 
pedagogických pracovníků. V průběhu celého školního roku pomáháme se zvládáním probíraného 
učiva. Děti budou vedeny k samostatnosti. K dětem bude přistupováno s ohledem na jejich možnosti 
a schopnosti (individuální přístup) tak, aby si danou látku osvojily a následně ji dokázaly využít při 
plnění úkolů. V rámci doučování nabízíme také přípravu dětí předškolního věku na školní docházku.

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO
Pořádání rekreačně-ozdravných a integračních pobytů dětí a mládeže, rodin s dětmi, popř. jejich 
rodinných příslušníků s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality mládeže 
a protidrogovou prevenci. Informace o pořádaných aktivitách naleznete vždy aktuálně na webo-
vých stránkách www.idomino.eu.



Zápis do jednotlivých aktivit je možný jak osobně v KCR DOMINO – Nový Jičín, 
tak telefonicky, či e-mailem: kcr.nj@idomino.eu.

Online přihláška na www.idomino.eu

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Nový Jičín                
Ulice  Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín 

tel.: 733 534 694


