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NEWSLETTER (dvouměsíčník)  
pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti náhradní péče.

Již po druhé se Vám dostává do rukou další vydání newsletteru 
KOLOVRÁTEK určený odborné i laické veřejnosti, která se zajímá  
o oblast náhradní péče.

Tento newsletter KOLOVRÁTEK vydáváme v elektronické i tiště-
né verzi. Vydáváme ho zásluhou podpory našeho projektu HNÍZDO  
NADĚJE, č. 3740085 podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů.

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

„... DOMOV JE TAM, KDE JE TVOJE SRDCE...“
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Projekt HNÍZDO NADĚJE je zaměřen 
na zlepšení poměru rodinné péče o děti  
a mladé dospělé na úkor péče výchovné, a to 
prostřednictvím podpory, rozvoje a zvyšování 
komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb 
pro osoby z cílové skupiny, zvyšování kvality 
náhradní rodinné péče, podpory rodičov-
ských kompetencí, šíření systému informací 
o dostupných službách.

DOMINO cz, o.p.s.

Stanoveného cíle bude dosaženo pro-
střednictvím 5 projektových aktivit:
1. náhradní rodinná péče v komplexním 

uchopení
2. podpora dětí a mladých lidí z náhradní 

péče (výchovné i rodinné)
3. poradenství, včetně zabezpečení provo-

zu NON STOP linky a vydávání NEWSLET-
TERU

4. rozvoj spolupráce s místními OSPODy  
v rámci zavádění případových konferencí, 
tvorby IPODů a panelových odborných 
diskuzí v oblasti SPOD

5. posílení a budování kapacity organizace

Projektové aktivity jsou komplexní, pro-
vázané a plynule na sebe navazují.

Dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s projektem HNÍZDO NADĚJE.

Co nového v DOMINU?
Upozorňujeme, že se Středisko náhradní rodinné péče DOMINO Zlín, včetně poradny, přestěhovalo do nových prostor na ulici Štefánikova 
5462. Ve zcela nových prostorech se na vás těší tým sociálních pracovníků a odborných poradenských pracovníků.
Všechny telefonické linky zůstávají zachovány.

AKTUÁLNĚ

Terapeutický POBYT PRO DĚTI Z NÁHRADNÍ PÉČE

Prázdniny jsou za dveřmi a my přicházíme s nabídkou aktivního vyplnění volného času nejenom pro Vaše děti, ale i pro celé rodiny. 
Pěstouni, kteří mají podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče u organizací DOMINO a NA DLANI, mají pobyty zcela zdarma. Ostatním 
pěstounským rodinám na tyto pobyty přispívá jejich doprovodná organizace.

Tento pobyt je určený pouze dětem ve věku 
6 – 17 let, se kterými naši odborní pracovníci 
(psychologové, psychoterapeuti, pedagogo-
vé apod.) dlouhodobě pracují a které jsou 
členy terapeutických skupin.

Letní terapeutický pobyt 
Energizer bunny camp  
 Termín: 18. 7. – 1. 8. 2015         
Energie hodně značí, že ti tenhle tábor stačí! 
Pokud jí nadbytek máš, s námi na tom vydě-
láš! Outdoorové i netradiční hry či disciplíny, 
neváhej a nebuď líný! Nazuj si boty, vypni 
hruď, vybij se a šťastný buď!… Aneb na co 
ještě čekáš?! 

Ubytování: RS Osvětimany. Rekreační stře-
disko se nachází v přírodním parku Chřiby 
na úpatí zalesněných kopců. Ubytování je 
ve zděné budově. V okolí se nachází hřiště, 
bazén, lesy.

Odjezdy na pobyt jsou z Nového Jičína, Šum-
perku, Olomouce, Zlína, Otrokovic, Uherské-
ho Brodu, Uherského Hradiště. Dle dohody 
lze přibrat děti i po trase.
Stravování: 6x denně, pitný režim 

Podzimní terapeutický pobyt
Aktivity camp II.   
 Termín: 27. – 31. 10. 2015

Hola, hola, Aktivity camp opět volá! Pobyt je 
určen všem, kteří jsou aktivní i hyperaktivní. 
Čeká vás mnoho her zaměřených na posílení 
komunikace, skupinové spolupráce i sebez-
kušenostní aktivity.
Ubytování: RS Huslenky. Ubytování je  
ve zděné budově. Rekreační středisko  
se nachází v krásném prostředí v údolí Ky-
chová na pomezí Valašska se Slovenskem.

Odjezdy na pobyt jsou z Nového Jičína, Šum-
perku, Olomouce, Zlína, Otrokovic, Uherské-
ho Brodu, Uherského Hradiště. Dle dohody 
lze přibrat děti i po trase. 
Stravování: 6x denně, pitný režim 
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Tak jako každý rok přicházíme s nabídkou 
vzdělávání pro náhradní rodiče, kterým toto 
ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. Pěs-
touni jsou tak povinni zvyšovat si odborné 
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče 
o svěřené děti v rozsahu alespoň 24 hodin 
v období 12 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců.

Nabízíme jak víkendové pobyty, tak  
i jednodenní semináře, které se uskutečňují 
v našich pobočkách. Plán jednodenních se-
minářů na podzim 2015 otiskneme ve 4 čísle 
našeho Newsletteru.

PRACOVNÍ DÍLNY aneb brigáda nanečisto

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY pro náhradní rodiče

I když je kapacita ergoterapeutických  
pracovišť pro tento rok zcela naplněná, do-
volte nám informovat Vás o této možnosti, 
na kterou můžete své děti od 15 let a výše 
objednávat již na příští rok 2016. 

Jedná se o možnost zapojení do ergote-
rapie (pracovní rehabilitace) neboli brigády 
nanečisto. Prostřednictvím smysluplného za-
městnávání mohou děti využít svých schopnos-
tí  a dovedností potřebných pro zvládání běž-
ných denních, pracovních i zájmových činností. 

Děti získají nové dovednosti, zkušenos-
ti, pracovní návyky, navazují nové sociální 
kontakty. Pokud jsou děti ještě žáky základní 
školy, může je účast na ergoterapii více na-
směrovat ohledně následného studia. Starší 
děti se pak mohou ujistit, zda si ke studiu 
vybraly obor, který je baví. Každý účast-
ník ergoterapie se může také lépe uplatnit  
na trhu práce. 

Dětem umožníme praktickou zkušenost 
v rámci brigády v různých střediscích orga-
nizace. Děti mají možnost zvolit si z těchto 
ergoterapeutických pracovišť: nácviková ka-
várna, miniškolka,  administrativa, rukodělná 
dílna, táborová kuchyně.

Děti si pod dohledem ergoterapeuta vy-
zkouší práci na zvolených pracovištích.

V ergoterapeutickém pracovišti nácviko-
vá kavárna si děti vyzkouší jak přípravu tep-
lých i studených nápojů, malého občerstvení, 
tak i komunikaci se zákazníky a další činnosti. 

Ergoterapeutické pracoviště miniš-
kolka funguje v rámci Komunitního centra  
pro rodinu ve Zlíně- Všeználkova miniškolka. 
V miniškolce získají zkušenosti v oblasti práce 
s malými dětmi (péče o děti včetně přebalo-
vání, pomoc se samoobsluhou, oblékáním, 
hygienou, atd.) a své pracovní návyky rozvíjí 
i při pomocných pracích (příprava svačin 
a obědů, umývání nádobí, úklidové práce 
apod.).

Ergoterapeutické pracoviště administra-
tiva je umístěno ve Zlíně přímo v kancelářích 
organizace. V rámci tohoto pracoviště si děti 
zkusí drobné administrativní činnosti, jako 
např. práci s kopírkou, nakupování kance-
lářských potřeb atd.

Ergoterapeutické pracoviště rukodělná 
dílna se nachází v prostorách Komunitního 
centra pro rodinu v Novém Jičíně. Děti se 
zde seznámí s výtvarnými a dalšími rukoděl-

nými technikami, vyzkouší si práci s různými 
materiály.

Na pracovišti táborová kuchyně získají 
děti zkušenosti a dovednosti při práci s pří-
pravou a servírováním jídel, umýváním ná-
dobí apod. 

Zájem o ergoterapii je velký. Přednost  
v účasti na ní mají děti svěřené do péče rodi-
nám, které mají s naší organizací uzavřenou 
Dohodu o výkonu pěstounské péče, dále děti  
ze spolupracujících OSPODů a dětských domovů.

Děti mají po celou dobu ergoterapie za-
jištěno ubytování (kromě pracoviště v Novém 
Jičíně) a stravu a zároveň se budou učit samy 
hospodařit. Obědy mají děti zajištěné. Dále 
děti dostávají stravenky, kdy si za určený 
obnos kupují potraviny na snídaně a večeře. 
Všechny nákupy potravin musí řádně vyúčto-
vat. Vedeme je tak k samostatnosti a k rozvoji 
finanční gramotnosti.

Pokud se děti budou účastnit pracovní 
rehabilitace, je potřeba, aby měly s sebou 
občanský průkaz, potvrzení od lékaře, po-
travinářský průkaz, kopii průkazky zdravotní 
pojišťovny. Účast na ergoterapii je finančně 
ohodnocena.

Vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny 
s dětmi

Během jednoho pobytu nabízíme vícero 
besed a přednášek, komunitní kruhy a worksho-
py. Po dobu pobytu mohou pěstouni také využít 
možnost individuálních rozhovorů a konzultací 
s odborníky – př. psychoterapeut, psycholog, 
psychiatr, speciální pedagog. Po dobu vzdě-
lávacích seminářů je pro děti připraven aktivi-
zační program, který obsahuje různé sportovní, 
výtvarné a rukodělné aktivity, kolektivní hry, 
vycházky do přírody apod. a který je uzpůsoben 
věku, možnostem i schopnostem dětí. O děti se 
starají zkušení pracovníci organizace. 

Týdenní pobyty:
30. 5. - 6. 6. 2015, Itálie - Lignano
6. 6. - 13. 6. 2015, Itálie - Lignano
Víkendové pobyty:
28. 8. - 30. 8. 2015, Luhačovice - hotel Ada-
mantino
9. 10. - 11. 10. 2015, Jeseníky - horský hotel 
Kopřivná
4. 12. - 6. 12. 2015, Valašské Klobouky - hotel 
Jelenovská

Dále nabízíme účast na táborech pobyto-
vého typu, či příměstských táborech. Infor-
mace získáte na našich webových stránkách 
nebo u svých klíčových pracovníků.

PRÁVNÍ OKÉNKO:

Právní úprava od 1. 1. 2013
Jako pěstounská péče se pro účely dávek 
pěstounské péče posuzuje péče o dítě posky-
tovaná osobou v evidenci (osobou vedenou 
v evidenci osob, které mohou vykonávat pěs-
tounskou péči na přechodnou dobu) a osobou 
pečující, tedy osobou:

Dotaz: Můžete se, prosím, dotknout tématu dávek pěstounské péče? 
1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou 

dobu),

2. která byla do dosažení zletilosti dítěte 
jeho pěstounem nebo poručníkem, a to  
po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě 
nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

3. které je před rozhodnutím soudu o svěře-
ní dítěte do pěstounské péče rozhodnu-
tím soudu nebo orgánu sociálně-právní 
ochrany dítě dočasně svěřeno do péče 
osoby, která má zájem stát se pěstounem,  
a to po dobu trvání takové péče (tzv. před-
pěstounská péče),
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4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě 
osobně pečuje, nebo

5. která má v osobní péči dítě, k němuž 
nemá vyživovací povinnost, a to po dobu,  
po kterou probíhá soudní řízení o ustano-
vení této osoby poručníkem.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítě-
te má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené  
do pěstounské péče. Nárok je zachován  
i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však 
do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li  
o nezaopatřené dítě podle zákona upravují-
cího státní sociální podporu, které trvale žije 
a společně uhrazuje náklady na své potřeby 
s osobou, která byla do dosažení jeho zleti-
losti osobou pečující.
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí 
za kalendářní měsíc:
a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
Jde-li o dítě, které je podle zákona o soci-
álních službách osobou závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte:

Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské 
péče má fyzická osoba, která byla ke dni 
dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to 

ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek 
na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového 
příspěvku činí 25 000 Kč.

Odměna pěstouna
Nárok na odměnu pěstouna má osoba pe-
čující a osoba v evidenci (osoba pečující  
i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má 
dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pe-
čující nebo osobou v evidenci, náleží odměna 
pěstouna pouze jednomu z nich. Výše odměny 
pěstouna činí za kalendářní měsíc:

a) 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
b) 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 20 000 Kč, 
 1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
 2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které 

je osobou závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni II (středně těžká závis-
lost) nebo ve stupni III (těžká závislost) 
nebo ve stupni IV (úplná závislost),

 3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v přípa-
dě, že nepečuje o žádné dítě, nebo

d) 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň  
o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na pře-
chodnou dobu, a toto dítě je osobou 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby  
ve stupni II (středně těžká závislost) nebo  
ve stupni III (těžká závislost) nebo  
ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby 
pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy 
o 4 000 Kč.
Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci 
rodičem nebo prarodičem otce nebo matky 
svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna 
vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo 
o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni 
závislosti. V ostatních případech (pečuje-li  
o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závis-
losti), jí náleží odměna pěstouna pouze v pří-
padech hodných zvláštního zřetele, zejména 
s ohledem na její sociální a majetkové poměry 
a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.
Odměna pěstouna se pro účely zákonů upra-
vující daně z příjmů, pojistné na sociální 
zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění 
a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má 
osoba pečující, která převzala dítě do pěs-
tounské péče. Výše příspěvku při převzetí 
dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:
a) do 6 let, 8 000 Kč,
b) od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,
c) od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového 
vozidla
Na příspěvek má nárok osoba pečující, která 
má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má 
nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče  
o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených 
dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na od-
měnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení 
motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny 
motorového vozidla nebo prokázaných výdajů 
na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmín-
kou dále je, že osoba pečující nesmí motorové 
vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Zdroj: MPSV

Dítě 
ve věku

Dítě ve stupni 
závislosti I 

(lehká závislost) 
Kč

Dítě ve stupni 
závislosti II 

(středně těžká 
závislost) 

Kč

Dítě ve stupni 
závislosti III 

(těžká závislost) 
Kč

Dítě ve stupni 
závislosti IV 

(úplná závislost) 
Kč

Do 6 let  4 650 5 550 5 900 6 400

6 – 12 let 5 650 6 800  7 250  7 850

12 – 18 let  6 450 7 800 8 300 8 700

18 – 26 let 6 750  8 100 8 600 9 000
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OKÉNKO PRO DOTAZY:

Odpovídá Mgr. Helena Langerová, spe-
ciální pedagožka:

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speci-
álními vzdělávacími potřebami upravuje § 16 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speci-
álními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků  
a studentů mimořádně nadaných a novela této 
vyhlášky - Vyhláška č. 147/2011 Sb.

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků 
a studentů (dále jen „osob“) zjišťuje škol-
ské poradenské zařízení, kterým je peda-
gogicko-psychologická poradna (PPP) nebo 
speciálně pedagogické centrum (SPC). Tyto 
osoby mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

Dotaz: Jak máme v ČR právně uchopeno vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami?

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 
potřebám a možnostem, včetně hodnocení, 
přijímání a ukončování vzdělávání. Dále mají 
nezpochybnitelné právo na vytvoření nezbyt-
ných podmínek, které toto vzdělávání umožní 
a na poradenskou pomoc školy a školského  
poradenského zařízení, právo na bezplatné 
užívání speciálních učebnic, speciálních di-
daktických a kompenzačních pomůcek posky-
tovaných školou.

Na základě doporučení školského pora-
denského zařízení má osoba se speciálními 
vzdělávacími potřebami nárok i na asistenta 
pedagoga, který má ve třídě úlohu být jakýmsi 
zprostředkovatelem výuky učitele a jeho po-
mocníkem při výchovně vzdělávací činnosti, 
pomáhá vzdělávaným osobám při přizpů-

sobování se školnímu prostředí, důležitá je 
jeho role při komunikaci osob se zdravotním 
postižením s ostatními žáky, je-li to třeba.

Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami se dělí na:
1.  žáky se zdravotním postižením (mentál-

ním, zrakovým, sluchovým, tělesným, 
s vadami řeči, s více vadami, s autismem,  
se specifickými poruchami učení či chování 
závažnějšího charakteru)

2.  žáky se zdravotním znevýhodněním (např. 
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc 
nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí  
k poruchám učení nebo chování, které 
vyžadují zohlednění při vzdělávání)

3. žáky se sociálním znevýhodněním (např. 
děti s nařízenou ústavní výchovou)

 KNIHOVNIČKA:

V této rubrice se můžete pravidelně setkávat s doporučeními na autory, kteří píšou čtivé a zajímavé knihy 
ze života našich dětí a rodin...

Dnes nám dovolte, abychom Vás seznámili se současnou českou autorkou MUDr. Dagmar Zezulovou.

Narodila se v roce 
1964. Lékařka, 
primářka Odděle-
ní zobrazovacích 
metod ve svitav-
ské nemocnici. Je 
vdaná, maminkou 
dvou synů a pěs-

tounkou čtyř přijatých dětí ve věku od 20 
do 27 let. Nejmladší dcera je vysoce funkční 
autistka. Zároveň je zakladatelkou občanské-
ho sdružení Děti patří domů, propagátorkou 
pěstounské péče a autorkou knih na toto téma 
- například Domov je místo, odkud tě nevy-
hodí … ani, když vyrosteš nebo Pěstounská 
péče a adopce.

Domov je místo, odkud tě nevyhodí 
(nakladatelství V.U.G., 2006) je kniha, která 
podává svědectví o tom, jak se žije pěstounům 
a dětem v pěstounských rodinách. Pokud  
si myslíte, že vaše starosti jsou nesmírné, pak 
po přečtení této knihy možná zjistíte, že vlast-
ně žijete v ráji. Kniha je svědectvím o tom, že 

být pěstounem rozhodně není jednoduché, 
ale přesto to stojí za to. Uvažujete-li o adopci 
či o pěstounství je dobré si knihu přečíst, 
abyste získali představu co vás může potkat. 
Pro všechny ostatní je to dobré povzbuzení  
k překonávání všedních starostí.

Pěstounská péče a adopce (Portál, 
2012) je kniha, kde autorka podává prak-
tické rady pro rodiče - zájemce o pěstoun-
skou péči či adopci. Základy náhradní rodinné 
péče, rozdíly mezi jejími jednotlivými formami  
a přiblížení celého procesu svěření dítěte do 
rodiny osvojitelské či pěstounské. Neocenitel-
né jsou osobní autorčiny zkušenosti z pohledu 
rodiče: praktické rady z tzv. adaptační fáze 
sžívání se dítěte s novou rodinou. Autorka se 
nevyhýbá citlivým tématům - například přijetí 
etnicky odlišného dítěte, dítěte s tělesným 
handicapem, s vývojovými a mentálními po-
stiženími. Osobní praktické zkušenosti sděluje 
i v otázkách dětí o jejich biologické rodině, 
otevřeně hovoří o právu pěstounů na únavu, 
o administrativních obtížích, nedostateč-

né odborné podpoře rodin. Nechybí osobní 
zkušenosti dnes již dospělých dětí, které na 
svůj pobyt v pěstounské péči vzpomínají.

Sama autorka na webových stránkách 
www.detipatridomu.cz říká: „Můj zájem  
o děti bez domova vznikl někdy v době staršího 
školního věku, kdy jsem se s touto problema-
tikou poprvé setkala v rámci školní docházky. 
Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme 
postupně přijali k našim dvěma synům další  
4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti 
přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost 
sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami 
vyhledávali kontakty, abychom lépe porozu-
měli našim dětem a hloubce jejich zranění.  
O svých zkušenostech jsem později začala psát 
na server Rodina, kde jsem poznala další anga-
žované pěstounky a lidi se zájmem o tuto pro-
blematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, 
které na Rodině vycházely v letech 2003-2006,  
byly  v r. 2006 souborně  vydány v publikaci 
s názvem „Domov je místo, odkud tě nevyhodí.“ 
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ROZHOVOR S .....:

PORADENSTVÍ:

NON STOP LINKA:

S Dagmar Zezulovou vyšel velmi zajímavý 
rozhovor, který vedla s autorem Jaroslavem 
Hubeným (zdroj: http://pardubice.idnes.
cz/lekarka-dagmar-zezulova-propaguje-
-pestounskou-peci-fy7-/pardubice-zpravy.
aspx?c=A130816_1965087_pardubice-zpra-
vy_jah), který v mírně zkrácené podobě uvá-
díme i v našem Kolovrátku:

Šanci na svoji rodinu by měly dostat 
všechny děti z ústavů, míní svitavská lékařka 
a pěstounka dětí Dagmar Zezulová. Romské 
děti podle ní musí být mnohem silnější 
než děti z majority, pokud chtějí obstát.  
Z verbálních útoků na romský pár, jemuž se 
nedávno narodila paterčata, je jí špatně. 

Poté, kdy si pořídili dům i vlastní po-
tomky, rozhodli se Dagmar Zezulová spolu 
se svým manželem dát domov dětem, které 

V této rubrice pravidelně realizujeme rozhovor se zajímavým člověkem, kterému je oblast náhradní péče blízká, 
který se v ní pohybuje a který o této oblasti ví hodně. Pište nám Vaše náměty zajímavých lidí, se kterými byste 
se chtěli v této rubrice setkávat.

V dnešním čísle přinášíme rozhovor s MUDr. Dagmar Zezulovou, pěstounkou a autorkou knih.

ho z nějakého důvodu nemají. Přes mnoho 
počátečních překážek nakonec dosáhli svého 
a synům Dominikovi a Danielovi pořídili další 
sourozence.

Dva kluci se jí a manželovi narodili a čtyři 
děti přijali do dlouhodobé pěstounské péče. 

„Pořád je považujeme za své děti a se 
všemi máme krásné vztahy. Všichni u nás vy-
růstali do zletilosti. Kromě toho jsme měli 
krátkou dobu holčičku, která se vrátila do širší 
biologické rodiny. Ta nám svěřena nebyla, ale 
stále jsme v kontaktu. Každé z přijatých dětí si 
s sebou přineslo kufr plný problémů - uzavře-
nost, citovou deprivaci, tedy následky ústavní 
výchovy a nedostatku láskyplných mateřských 
doteků, ale i krádeže a lži. Přesto naši rodinu 
svojí přítomností obohatily, stmelily a podní-
tily její rozvoj,“ říká Dagmar Zezulová.

Přibývá, nebo ubývá zájemců o pěs-
tounskou péči?

Určitě přibývá zájemců o pěstounskou péči 
na přechodnou dobu. Tahle profese tu dříve ne-
byla a je pro mnoho rodin zajímavou možností. 
Zájemců o dlouhodobou péči ale spíše ubývá.

Existuje podle vás při výběru dětí do 
pěstounské péče diskriminace?

Ze strany žadatelů jednoznačně.  
Ze strany státu by to mělo být doufám nove-
lou zákona eliminováno. Dříve bylo každé dítě 
v ústavní výchově posuzováno, zda je vhodné 
pro náhradní rodinnou péči, nebo ne. To je 
rozhodně diskriminující. Ale tento model by 
měl být opuštěn, protože šanci na svoji rodinu 
by měly dostat všechny děti. Když ne vlastní, 
tak alespoň pěstounskou.

Dovolte nám, abychom vás seznámili s ob-
lastmi poskytování poradenství naší orga-
nizací.
Poradenství probíhá na základě individuál-
ních konzultací osobně, telefonicky, emailem 
či po dohodě také přes skype.

Poskytujeme poradenství psychoterapeutic-
ké, výchovné, párové poradenství, rodinné 
poradenství, psychologické poradenství, 
psychosociální poradenství, speciálně pe-
dagogické poradenství, poradenství v tíživé 

sociální situaci, poradenství sociálně-práv-
ního charakteru, individuální poraden-
ství pro děti z náhradní péče, poradenství  
pro pěstounské rodiny, zprostředkování 
následné pomoci u odborníků, supervizní 
podporu. 

Prostřednictvím poradenské činnosti je dě-
tem, pěstounům a adoptivním rodičům na-
bízeno poskytnutí základních informací, po-
moc při jednání s úřady, sepisováním žádostí  
a návrhů např. k soudu. Dále můžeme být ná-

pomocni v orientaci v nabízených službách.  
V rámci poradenství se soustředíme na řešení 
konkrétních úskalí a problémů, reagujeme na 
specifické zakázky, se kterými děti či rodiny  
s přijatými dětmi přicházejí. 
K poradenství se můžete objednávat ka-
ždý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.:  
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu. 
K objednání můžete taktéž využít svého klíčo-
vého pracovníka z doprovázející organizace, 
který Vám ochotně podá všechny potřebné 
informace.

Pro všechny klienty z oblasti náhradní péče je k dispozici také telefonická nonstop poradenská linka organizace, která je bezplatná  
a její provoz je nepřetržitý. Nonstop linku obsluhují pouze odborní pracovníci naší organizace, kteří jsou připraveni poskytnout klientům 
okamžitou radu v aktuální nepříznivé situaci. NON STOP LINKA - tel. 800 888 942
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Mají Romové handicap ve vztahu k pěs-
tounské péči? Co se s tím dá dělat?

Mnoho českých žadatelů má jasno, že 
romské dítě by vychovávat nechtěli. Myslím 
si, že pokud to takto cítí, je správné se toho 
držet. Vychovávat dítě s neustálými obavami, 
kdy se projeví jeho „divoké geny“, není dobrá 
cesta. Moje vlastní zkušenost je ale taková, 
že romské děti mají geny stejné jako my. Jsou 
každé z nich stejně pestrou mozaikou dob-
rých a špatných vlastností jako kdokoliv jiný. 
Čím se liší, to je jejich vzhled a na to navazu-
jící negativní zkušenosti. Musí být mnohem 
silnější než běžné české děti, pokud chtějí 
obstát. Po pravdě řečeno, někdy si říkám, že 
bychom se před nimi měli stydět. Když čtu 
rasistické diskuse a útoky na rodinu prvních 
českých paterčat, je mi z toho úplně špatně -  
a to nechodím po světě s tmavou kůží.

Co se s tím dá dělat?
Začít bychom měli každý u sebe. Možná 

by úplně stačilo neposuzovat člověka podle 
příslušnosti k etniku, ale podle něj samot-
ného. Zvláště nositelé morálky - novináři, 
média, učitelé, zdravotníci, veřejně činné 
osoby - v tomto mají velký dluh.

Ovlivnilo pěstounství výchovu vašich 
vlastních dětí?

Nepochybně. Už předtím, než se narodí, 
připravujete se na příchod miminka, rodina 
se na něj těší, vše se podřídí dítěti. V normál-
ně fungujících vztazích si dítě výchovu řídí 
samo - ono nějaké je a vy na něj reagujete. Ro-
diče to takto mají nastaveno a záleží na tom, 
jak se dál budou chovat. Dávají dítěti jistotu 
a bezpečí v celém prostoru. Avšak děti, které 
do rodiny přicházejí, tohle nikdy nezažily. Je 
nabouraná jejich primární instinktivní jistota 
bezpečného prostředí.

Jak jste to všechno zvládla? K tomu 
práce lékařky, živobytí…

My jsme v tomhle směru měli velmi mo-
derní rodinu, protože doma zůstal nejdřív 

manžel. Navíc je pedagog, lákalo ho to, pro-
tože přístup k dětem nebyl jen o tom je mi-
lovat, byly po stránce výchovné neskutečně 
zanedbané. To, co normálně děti v jejich věku 
uměly - básničky a písničky, názvy různých 
věcí a jevů nebo třeba činnosti, jako je jízda 
na tříkolce nebo koloběžce - tak neznaly. 

Když pak chodily všechny děti do školy, 
nastoupil manžel do práce a já jsem si zkrá-
tila úvazek. Je dobře, že všechny naše děti 
viděly, že to, že máme na chleba, nepadá 
samo z nebe. Že musíme chodit do práce, 
že máme nějaké povinnosti. Což považuji  
za velmi důležité.

Jak hodnotíte dopad nových zákonů 
týkajících se pěstounské péče a jejího fi-
nančního ohodnocení? 

Nový zákon o sociálně-právní ochraně 
dětí přinesl spoustu zlepšení pro práci s pěs-
tounskými rodinami, a zdaleka se to netýká 
pouze finančního ohodnocení. Nejdůležitější 
je komplexní podpora pěstounů, která zahr-
nuje práci s dětmi a celými rodinami, právo 
pěstounů na odpočinek a na získávání nových 
vědomostí týkajících se této problematiky. 
Děti s raným traumatem si s sebou nesou 
nesmírně hlubokou zátěž, která ovlivňuje 
veškeré jejich další chování a tím i život celé 
rodiny. 

Souhlasíte s redukcí kojeneckých ústa-
vů?

Ano, jednoznačně. Neexistuje žádná 
práce, která by prokazovala přínos ústav-
ní výchovy na citový a emoční vývoj dítěte. 
Vzpomínáte si na výměnu dětí v třebíčské 
porodnici? Ani jedno z dětí vyrůstající v ge-
nově cizí rodině nemělo ve svém vývoji žádné 
zvláštnosti a po přemístění žádné deprivační 
projevy. Ale desetiměsíční kojenec z kojenec-
kého ústavu je jako dítě z cizí planety. Tyto 
děti jsou celoživotně poznamenané. 

Co by se ještě mělo v pěstounské péči 
změnit?

 Především by se měla zachovat česká 
tradice přijetí dětí úplně za své. Přestože řada 
odborníků zastává názor, že pěstouni mají 
zůstat profesionály, moje osobní zkušenost 
je taková, že jen dlouhodobá pěstounská 
péče má dostatečný terapeutický potenciál. 
Česko je někdy kritizováno za to, že je v našem 
pojetí „pseudoadopcí“, že pěstouni se staví 
vůči dětem do role rodičů. Ale právě toto 
úplné přijetí poskytuje sociálně osiřelým 
dětem největší bezpečí. Co je potřeba dále 
rozvíjet, je podpora v současné době teprve 
se rozvíjejících trendů. 

A to jsou jaké?
Týkají se například práce s identitou dětí, 

o které se dříve příliš nemluvilo. Velkým dlu-
hem současné podoby zákona je nezajištění 
právní podpory pěstounů. Je to například 
pojištění škody, které děti mohou způsobit, 
právo na právní ochranu zdarma, pokud bude 
nutná v souvislosti s výkonem a podobně. Ale 
zejména také neřešení dalšího osudu dětí  
po skončení pěstounské péče. Není žádná 
ochrana pěstounů, pokud dítě nezíská pra-
covní místo, přestože k němu nemají vyži-
vovací povinnost. Děvčata vyrůstající ve své 
pěstounské rodině nedostanou porodné, 
protože je příjem pěstounů zahrnut do fi-
nanční situace těhotné. A tak dále. Mnoho 
dětí je velmi náročných a pěstouni tedy mu-
seli rezignovat na vlastní pracovní uplatnění.  
Po skončení pěstounské péče se tak celá ro-
dina dostává do neřešitelné situace, často na 
okraj ekonomické katastrofy, zvláště pokud 
jde o děti s poruchami chování. Pěstouni, 
nebo vlastně bývalí pěstouni, nemají mož-
nost najít pro tyto dospělé adekvátní bydlení 
ani práci, jsou zodpovědní za škody a nemají 
žádnou ochranu ani před případnými dluhy 
těchto svěřených dětí. Přitom je milují a chtě-
li by je podporovat i nadále, bez pomoci státu 
se ale ukončení pěstounské péče stává pastí.

Děkujeme a přejeme Vám ve Vaší další 
práci hodně úspěchů. 
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Organizace DOMINO cz, o.p.s. jako 
pověřená osoba dle zák. č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje pěs-
tounům uzavírat Dohodu o výkonu pěstounské 
péče v souladu s výše uvedeným zákonem, jež 
typem odpovídá veřejnoprávní smlouvě. 

V organizaci se zaměřujeme na spolu-
vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí  
v náhradních rodinách ze Zlínského, Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje prostřed-
nictvím setkávání, doprovázení, poradenství 
a vzdělávání. 

Pěstounství vnímáme jako službu dítěti 
a společnosti. Pěstounství, ale i adoptivní 
rodičovství by mělo být doprovázené a pod-
porované kvalitními odbornými službami. 

Dětem, pěstounům a adoptivním ro-
dičům ze Zlínského, Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje poskytujeme podporu  
a pomoc prostřednictvím následujících služeb 
a aktivit, které si vybírají podle svých potřeb 
a možností. 

U pěstounů je využití služeb podmíně-
no uzavřením Dohody o výkonu pěstounské 
péče, díky níž získáváme na zajištění služeb 
finanční prostředky od státu. Pěstounům 
nabízíme uzavření této dohody. Dohoda je 

základem pro to, aby pro každé dítě (ro-
dinu) vznikl ve spolupráci naší organizace  
a pěstounské rodiny unikátní způsob zajištění 
podpory a potřebných služeb, který zohled-
ňuje individuálně jedinečnost každého dítěte  
a stejně tak i potřeby každé pěstounské rodi-
ny. V této Dohodě je stanoven rozsah služeb, 
podmínky spolupráce a zodpovědnost všech 
zúčastněných. 

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu 
pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací, 
a některou naši službu by přesto rádi využili, 
se na nás také mohou obrátit, ale bude třeba 
vyjednat podmínky využití služby (zejména 
finanční) u nás s „jejich“ doprovázejícím 
subjektem.

Naše činnosti jsou směrem k vám ná-
sledující:
• doprovázení při výkonu náhradní rodinné 

péče (min. 1x za 2 měsíce konzultace) 
•  poradenství (sociální, psychologické, spe-

ciálně-pedagogické)
•  pomáháme při kontaktu dětí s jejich bio-

logickými rodiči
•  pomáháme při komunikaci s dalšími sub-

jekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, 
pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

•  nabízíme vzdělávání, odlehčení pro náhrad-
ní rodiny formou odpoledních, víkendových 
a týdenních aktivit, pravidelné činnosti dob-
rovolníka s dítětem přímo v rodině či mimo 
ni (včetně bezplatného doučování dětí)

•  sociální služba pro rodiny, které se potý-
kají s dluhy, hrozí jim ztráta bydlení, jsou  
v akutní krizi a hrozí rozpad náhradní rodiny 

Informace o službách a uzavírání Dohod 
o výkonu pěstounské péče Vám poskytneme 
každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.: 
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu

Pokud byste se chtěli dozvědět více  
o našich službách, neváhejte nás kontaktovat, 
domluvíme si osobní schůzku, na které Vás 
se službami seznámíme podrobněji. Schůzka 
může proběhnout v našich prostorách, nebo 
po dohodě na jiném pro Vás vhodném místě. 
Dozvíte se také, za jakých podmínek je možné 
služby využívat a také zda aktuálně máme 
kapacitu na poskytování služby Vaší rodině. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

Poskytované služby jsou zdarma, při naší 
práci se řídíme zákonem o sociálně-právní 
ochraně dětí a zákonem o sociálních službách.

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
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Od 1. 1. 2015 je dle vyhlášky Ministerstva 
práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb. každá 
pověřená organizace pracující v oblasti soci-
álně-právní ochrany dětí povinna dodržovat 
standardy kvality svých poskytovaných služeb. 
Celý proces standardizace má zajistit poskyto-
vání sociálně-právní ochrany dětí organizace 
DOMINO cz, o.p.s. v rámci předem vytvoře-
ných a schválených pravidel a postupů, nikoliv 
nahodile. Část obsahu Standardů poskytuje 
veřejnosti informace, jak naše organizace 
postupuje. Vedle toho Standardy stanoví zá-
vazné postupy pro  pracovníky, které v oblasti 
sociálně-právní ochrany poskytují služby.

V případě situace, kdy si budete chtít 
stěžovat např. na pracovníka organizace, 
na výkon práce jednotlivých pracovníků,  
na něco, s čím nejste spokojeni apod., můžete 
svou stížnost podat každý pracovní den v pra-
covní době v sídle a ve všech pobočkách naší 
organizace, které jsou uvedeny na webových 
stránkách, a to ústním sdělením, telefonicky 
či písemně. Stížnost můžete směřovat k ru-
kám ředitelky Bc. Michaely Slavíkové. Taktéž 
můžete stížnost podat elektronicky na e-mail 
organizace – info@idomino.eu. nebo vložit 
do schránky přání a stížností na kterékoli 
pobočce organizace. 

Pokud podáte ústní stížnost a ta se ne-
vyřeší ihned na místě, bude s Vámi sepsána 
písemnou formou. 

Jak by měla vypadat forma stížnosti? 
Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji po-

dává a jaký je předmět stížnosti. Pokud stíž-
nost neobsahuje veškeré formální náležitosti 
podání, budete upozorněni na nedostatky 
ve stížnosti a budete vyzváni k jejich opravě. 

Pokud nebudeme schopni stížnost  
ve lhůtě 10 dnů vyřídit, potvrdíme Vám ve 
stejné lhůtě její přijetí. To se však netýká 
stížnosti, která byla podaná ústně nebo byla 
osobně doručena.  

Jaké máme v organizaci pravidla  
při vyřizování stížnosti?

Můžete podat stížnost kterémukoli pra-
covníkovi organizace DOMINO ústní formou. 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Pracovník musí Vaši stížnost vyhodnotit. 
Pracovník se bude u Vás informovat, zda  
na základě ústní stížnosti chcete podat for-
mální stížnost na vedení organizace, nebo 
jestli je pracovník pro Vás dostatečně kom-
petentní tuto stížnost vysvětlit či vyřešit sám. 

Pokud vhodíte písemnou stížnost  
do schránky přání a stížností, je stížnost 
automaticky zaevidována v evidenční knize.  

Pokud chcete podat formální stížnost 
směřující na činnost odborného či admi-
nistrativního pracovníka nebo na činnost 
organizace celkově, podejte ji přímo k rukám 
ředitelky. 

Stížnost na ředitelku prověřuje správní 
rada organizace. 

Stížnost nesmí prošetřovat pracovníci, 
proti kterým byla zaměřena.

Každá stížnost se posuzuje podle svého 
skutečného obsahu. 

Vedení organizace řádně prošetří veškeré 
skutečnosti, může provést místní šetření, vy-
žádat si dokumenty související s obsahem stíž-
nosti, případně stanoviska správních orgánů, 
kterých se věc týká, vyslechne osoby, proti nimž 
je stížnost směřována, popřípadě další osoby, 
které mohou přispět k objasnění stížnosti. 

O postoupení činnosti jste současně in-
formováni Vy jako stěžovatel.    

Jaký je způsob vyřízení stížnosti?
Ve vyřízení stížnosti se uvede, zda byla 

stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části, 
důvodná, částečně důvodná nebo 
nedůvodná. V odůvodnění vyřízení 
bude uvedeno, o jaké skutečnosti  
a právní předpisy se opírá.

Každá stížnost je vždy pro-
jednávána na příslušné poradě 
pracovníků.

Bude-li stížnost shledána dů-
vodnou nebo částečně důvodnou, 
vedení organizace bezodkladně 
zjedná nápravu. O výsledku šetře-
ní a opatřeních přijatých k nápravě 
učiní záznam do spisu. O výsledku 
budete jako stěžovatel vyrozuměn 
jen tehdy, jestliže o to požádáte.

Stížnost se pro potřeby evidence považu-
je za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti 
předáno k doručení.

Pokud budete považovat, že stížnost, 
kterou jste podal, nebyla řádně vyřízena, 
můžete dále požádat nadřízený správní or-
gán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Důležitou informací je i ta skutečnost, že 
si můžete zvolit nezávislého zástupce, který 
by Vás při vyřizování stížnosti zastupoval.

Nezávislým zástupcem může být např. 
příbuzný, rodinný přítel, právnická osoba, 
zástupce občanské poradny. 

Lhůty pro vyřízení stížností:
Stížnost se vyřizuje bez zbytečných prů-

tahů, a to do 30 dnů, ode dne jejího doručení.
Komplikovaná stížnost může být vyří-

zena až ve lhůtě 60 dnů, ode dne doručení.
O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel 

v této lhůtě vyrozuměn. 
Stanovenou lhůtu lze překročit pouze  

v případě, že v průběhu šetření nelze zajistit 
potřebné podklady pro vyřízení stížnosti.  
O překročení lhůty bude stěžovatel informován. 

O výsledku vyřízení se informuje stě-
žovatel i osoba, proti které byla stížnost 
vznesena.   

Pokud je stížnost podána opakovaně, 
posoudí se, zda obsahuje nové skutečnosti. 
Pokud tomu tak není, je oznámeno stěžova-
teli, že nebyly shledány důvody opakovaně 
se stížností zabývat.

Další podrobnější informace ke stíž-
nostem jsou popsány ve Standardu č. 14, 
do kterého můžete kdykoliv nahlédnout  
v organizaci DOMINO cz, o.p.s.

V této rubrice Vás budeme s jednotlivými Standardy srozumitel-
nou formou seznamovat. Dnes se budeme zabývat Standardem 
č. 14 VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ.
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Honza se učí na 
elektrikáře. V rám-
ci výuky ho poslali  
ze školy na stavbu 
podzemního bunk-
ru, aby tam zapojil 
žárovky. Když Honza 
propojí žárovky čou-
hající ze stropů, tak 
si snadno jediným 
pohledem zkontrolu-

je, že zapojení je funkční a že každý vypínač 
ovládá přesně tu žárovku, kterou má. Až na 

V této rubrice za vámi, milé děti, přicházíme s velkou elektrikářskou hádankou. Pokud ji samy vyřešíte, napište 
nám odpověď na mail: info@idomino.eu nebo poštou na adresu: DOMINO, Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, a to 
nejpozději do konce letních prázdnin, my vylosujeme 3 šťastné výherce, kterým předáme pěkné ceny.

jednom místě, kde tři vypínače ovládají tři 
žárovky v místnosti, do které vede od vypínačů 
dlouhá a klikatá chodba, takže do místnosti 
není vidět.

Na stavbu přijde mistr a Honza se mu se 
svým problémem svěří: „Nevím, jak si ověřit, 
jestli každý ze tří vypínačů ovládá správné 
světlo, aniž bych tou dlouhou chodbou musel 
několikrát procházet tam a zpátky.“ Mistr 
na něj mrkne a povídá: „Prozradím ti sta-
rou elektrikářskou fintu, jak to udělat, aby ti  
pro kontrolu propojení tří vypínačů a tří žáro-
vek stačilo projít chodbou jen jednou.“

Přijdeš bez mistro-
vy nápovědy na způsob, 
jakými lze zajistit správ-
né zapojení tří vypínačů  
a tří žárovek při jediném 
projití chodbou?
Napovíme, že řešení spo-

čívá v různém přecvaknutí vypínačů do polohy 
vypnuto, nebo zapnuto. Teď jsou všechny 
vypínače v poloze vypnuto. A ty s nimi můžeš 
přepínat, jak chceš. To vše za účelem, aby bylo 
po jediném přijití do místnosti možné zjistit, 
který vypínač ovládá kterou žárovku.

OKÉNKO PRO DĚTI
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ZE ŽIVOTA NAŠICH DĚTÍ
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HLEDÁME VÁS:

Ano, hledáme VÁS, zájemce o náhradní rodinnou péči. 
jste to Vy, co přemýšlíte o pěstounství či zvažujete adopci 
dítěte? Chcete poskytnout zázemí dětem, které vyrůstají 
v ústavní péči? Rozhodujete se, zda se pěstounem stát? 
Potřebujete znát, co Vás na této budoucí a možné cestě 
čeká? 

Jsme moc rádi, že máte zájem nabídnout místo ve své 
rodině dětem, které rodinu potřebují! 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT A ZÍSKAT TAK DALŠÍ 
INFORMACE! 
 
Telefonní číslo a e-mail pro zájemce o náhradní rodičovství 
(např. pěstounství, adopci): 577 211 809, 577 218 708, 
734 602 177, e-mail: info@idomino.eu

Pojďte nám pomoci tvořit newsletter KOLOVRÁTEK. 
Posílejte nám Vaše náměty, připomínky, přání, dotazy 
do rubrik i příběhy z Vašich životů. Pošlete nám fot-
ky Vašich rodin a dětí či činností, které s náhradním 
rodičovstvím nějak souvisí. Pište na e-mail leona.ho-
zova@idomino.eu nebo dopisem na adresu: DOMINO, 
Santražiny 753, 760 01 Zlín. Všechny své připomín-
ky či náměty můžete osobně zkonzultovat i s Vaši-
mi klíčovými pracovníky (pouze z organizací DOMINO  
či NA DLANI), kteří vše předají.


