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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY DOMINO CZ, O.S.
Vážení přátelé,
výroční zpráva, kterou vám předkládám, je plná čísel a pozoruhodných faktů a vypovídá
o roce, který byl nejen zajímavý, ale pro naši organizaci rokem úspěšným.
Proto mi dovolte, abych se v této části výroční zprávy ohlédla za vykonanou prací. Chtěla
bych se zamyslet nad směřováním naší organizace do budoucnosti. Ráda využívám možnosti,
kdy mohu poděkovat všem kolegyním, kolegům a našim dobrovolníkům za vykonanou práci. Vyslovuji zde poděkování a upřímný projev vděčnosti všem našim donátorům, protože bez finančních darů a příspěvků bychom nemohli existovat a ani pomáhat našim klientům. Mé poděkování
patří také členům naší organizace a klientům za jejich kritické připomínky, které nám pomáhají
zkvalitňovat naši práci. Různorodost, „pestrost“, společenská aktuálnost a naléhavost jejich problémů nás nejenom nutí
tvořivě hledat strategie, jejich řešení na individuální a systémové úrovni, ale výrazně ovlivňuje i naše vlastní zaměření.
Sedmnáct let práce organizace DOMINO, to už je hodně zkušeností a možností porovnávat. Za naší činností, která je
vidět navenek, je skryto množství „mravenčí“ práce, o které nemá běžný návštěvník ani představu. Počínaje každoročním
psaním grantů, sháněním peněz, výběrem pracovníků, jednáním s úřady a vedením účetnictví konče, a to vše s neustále
se rozrůstající činností naší organizace. Jsme rádi, že můžeme ve stále větší míře podporovat aktivity, které naše sdružení
provozuje.
V roce 2009 byla na velmi dobré úrovni naše spolupráce se státními i nestátními organizacemi a institucemi, která se
stala nezbytným předpokladem plnění našich úkolů, pokud jde o prosazování oprávněných zájmů členů a klientů naší organizace. Pracovníkům těchto spolupracujících organizací patří rovněž naše poděkování.
Co se nám v minulém roce podařilo, o tom si můžete přečíst v této výroční zprávě. Jsou ale i skutečnosti, které se nám
nedaří či nám hodně zpomalují naši práci. I problémy jsou znamení času – posouvají nás dál a někdy nás i hodně obohatí.
Vstupujeme do osmnáctého roku naší aktivní činnosti. Není nic krásnějšího, než si přát spokojenost svých členů a klientů, mít přízeň donátorů a spatřovat výsledky své práce.
Ing. et Mgr. Leona Hozová
předsedkyně správní rady občanského sdružení DOMINO cz, o.s.
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POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
• Posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a její hodnoty, rodičovské výchovy a mezigenerační odpovědnosti
v rámci rodiny.
Občanské sdružení DOMINO je nestátní nezisková organizace, otevřená všem příchozím.
CÍLE NAŠEHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ JSOU:
• Budování a provozování centra volnočasových aktivit. Zabezpečení
mimoškolní činnosti dětí a mládeže, účelné vyplnění jejich volného
času. Práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží.
Systematický rozvoj každého člena v oblastech sportovní, pohybové, hudební, dramatické, výtvarné, estetické, jazykové a pracovní
výchovy. Kolektivní cítění a všestranný rozvoj osobnosti.
• Budování a provozování komunitních center pro rodinu jako zařízení komunitního a integračního centra, dále jako zařízení pro
sociální prevenci pro rodiny s dětmi. Posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy. Poradenská činnost. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově,
zdraví, psychologii rodinného života. Umožnění rodičům s dětmi vzájemně se potkávat. Poskytování služeb pro rodiny
s dětmi (např. hlídání dětí, pečovatelská činnost, provoz zájmových útvarů, kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, provoz herny, nízkoprahových denních center, společenské místnosti, internetové kavárničky, půjčování knih a časopisů s rodičovskou či jinou odbornou tématikou, organizování rodinných akcí pro veřejnost, zejména karnevalů, soutěží,
divadelních představení, burzy hraček a dětského oblečení, jarmarků výrobků apod.) a veškerá podpora a propagace
všech činností, které mohou podnítit rozvoj smysluplné činnosti dětí ve volném čase.
• Skrze aktivity pořádané sdružením pro celé rodiny stmelovat členy sdružení.
• Budování a provozování multigeneračního komunitního centra s plným poradenským zabezpečením – aktivity pro účastníky bez ohledu na věk.
• Sociálně výchovná činnost a sociální integrace a asistence.
• Budování a provozování střediska pro ozdravné, rekreační či sociálně výchovné pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi.
Organizování těchto pobytů v rámci celoroční práce s dětmi, mládeží a rodin s dětmi.
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• Vzdělávací činnost – zajišťování vzdělávání a odborné přípravy členů občanského sdružení, zaměstnanců občanského
sdružení, 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.
• 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.
• Zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Fundraising. Sponzorství. Dárcovství.
• Podnikatelská činnost v oblasti kultury.
• Zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a služeb.
• Příležitostný nákup a prodej zboží pro děti, seniory, knih s rodinnou a odbornou tématikou, věcí a materiálů, souvisejících
s aktivitami občanského sdružení.
• Lobbying – ovlivňování rozhodovacích procesů na všech úrovních a zastupování práv cílových skupin.
• PR aktivity – budování vztahů s veřejností a poradenství v oblasti činnosti sdružení.
• Spolupráce s organizacemi podobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

Historie a současnost občanského sdružení DOMINO
Občanské sdružení DOMINO je krajskou neziskovou organizací dětí a mládeže. Počátek naší činnosti se datuje od roku
1993, kdy se parta mladých nadšenců rozhodla dobrovolně pracovat v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Zlín. Zpočátku nabízelo DOMINO taneční výuku a pořádalo tábory pro děti. Nabídka činnosti byla tak zajímavá, že již
v roce 1997 toto sdružení rozšířilo svou činnost do dalších měst a obcí tehdejšího Jihomoravského kraje. V roce 1998 bylo
na valné hromadě sdružení rozhodnuto o změně struktury organizace, která řešila rozšíření činnosti sdružení o několik
dalších středisek. Všechna střediska pracují v souladu s posláním a s cíly sdružení s důrazem na poskytování volnočasových
aktivit, jak pro organizované, tak pro neorganizované děti a mládež a sociálně výchovnou činnost.
V nynější době naše sdružení přispívá svojí činností v rámci kraje k systematickému rozvoji dětí a mládeže v oblasti
pohybové, dramatické, tělovýchovné, jazykové, hudební, výtvarné, estetické a ekologické výchovy (formou organizovaných
zájmových útvarů dětí a mládeže, pravidelné volnočasové aktivity).
Nabídka aktivit je velmi pestrá včetně pořádání vrcholových soutěží či přehlídek, vesměs tanečního, scénického či dramatického rázu. Na tyto akce nám pravidelně přispívá i Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Zlínského kraje, Magistrát
města Zlína, Nadace Děti-kultura-sport.
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V rámci neorganizovaných aktivit sdružení pořádá dětské rekreační pobyty (tábory), jak již formou pobytového rázu,
víkendovek, formou pobytů s dětmi (spolupráce se sociálními odbory měst, dětskými domovy a pěstounskými rodinami), tak
i formou příměstských táborů.
Pro neorganizované děti máme ve svých střediscích (ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Morkovicích-Slížanech
a ve Chvalčově) třikrát týdně otevřenou hernu, kde máme pro ně i možnost internetového připojení. Děti si zde mají možnost
nenuceně vybrat aktivitu, na kterou mají momentálně chuť, mohou si napsat své domácí úkoly (pokud chtějí, mohou jim pomoct
a poradit naši pracovníci). V případě osobního problému jsou naši pracovníci připraveni dítěti poskytnout odborné poradenství.
Naše občanské sdružení dále pořádá vzdělávací programy pro lektory. Za zmínku stojí akreditované vzdělávání tanečních pedagogů či hlavních vedoucích táborů. Dále se velkou měrou podílí na výchově a vzdělávání dobrovolných pracovníků,
kteří v organizaci pracují s dětmi a mládeží.
DOMINO je členem sdružení České rady dětí a mládeže v ČR, dále je členem Spektrum – sdružení dětských a mládežnických organizací kraje Zlín, Asociace NNO, Sítě mateřských center, o.s., dále je DOMINO členem Taneční unie.

AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
PRO RŮZNORODOST AKTIVIT V ORGANIZACI DOMINO SE VYTVOŘILA STRUKTURA, KTERÁ TVOŘÍ 9 STŘEDISEK,
JIMIŽ JSOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO
DOMINO centrum volného času dětí a mládeže
DOMINO prevence
DOMINO generace
DOMINO vzdělávání
Dětský klub cestovatelů DOMINO
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO
DOMINO dobrovolníci
DOMINO administrativa

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOMINO PRACUJE V 10 MĚSTECH A OBCÍCH ZLÍNSKÉHO KRAJE:
1.) Zlín

3.) Uherské Hradiště

5.) Chvalčov

7.) Vsetín

9.) Kostelec

2.) Otrokovice

4.) Morkovice-Slížany

6.) Želechovice

8.) Štípa

10.) Malenovice
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ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO V ROCE 2009
Také v roce 2009 nabízelo občanské sdružení DOMINO široké spektrum pravidelných a nepravidelných aktivit, které
podrobněji rozepisujeme níže u jednotlivých středisek.
BABY DOMINO
Komunitní centrum pro rodinu slouží jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi. Posiluje prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Vyzvedává hodnotu rodiny, rodičovské úlohy a role ženy jako matky
ve společnosti. Poskytuje poradenství ve sféře sociální, psychologické, pedagogicko-výchovné a sociálně-právní. Komunitní
centrum pro rodinu je otevřené všem lidem v rámci podpory rovných příležitostí.
Pod tímto střediskem je zahrnuto šest komunitních center pro rodinu, z toho 2 ve Zlíně, 1 v Otrokovicích, 1 v Uherském
Hradišti, 1 ve Chvalčově a 1 v Morkovicích-Slížanech.
Zodpovědný pracovník za 2 Komunitní centra pro rodinu
DOMINO Zlín – Jižní Svahy a Mraveniště:

Milada Zemčíková
e-mail: milada.zemcikova@idomino.eu

Zodpovědný pracovník za Komunitní centrum pro rodinu
DOMINO - Otrokovice:

Věra Vargová
e-mail: vera.vargova@idomino.eu

Zodpovědný pracovník za Komunitní centrum pro rodinu
DOMINO - Uherské Hradiště:

Bc. Martina Pastorčáková
e-mail: martina.pastorcakova@idomino.eu

Zodpovědný pracovník za Komunitní centrum pro rodinu
DOMINO - Morkovice:

Marie Brablíková
e-mail: marie.brablikova@idomino.eu

Zodpovědný pracovník za Komunitní centrum pro rodinu
DOMINO - Chvalčov:

Elen Egerová
e-mail: elen.egerova@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2009 (LEDEN – ČERVEN, ZÁŘÍ – PROSINEC):
• Klubíčko – motorická cvičení pro rozvoj dětí – tato cvičení jsou určena pro rodiče s dětmi ve věku od 1 do 3 let
a probíhají dle schválené metodiky.
• Šikulka – výtvarná činnost pro děti od 2 do 4 let.
• Všeználkova miniškolka – probíhá dle schválené metodiky.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hrátky s angličtinou – výuka angličtiny pro maminky s dětmi od 1 roku.
Broučci – hraní maminek a miminek – určeno pro maminky s dětmi do 1 roku.
Veselé pískání – děti si formou zábavné hry na flétničku trénují správný dech.
Džampík – sportovní klub pro rodiče s dětmi ve věku od 1 do 4 let.
Herna pro rodiče a děti – do herny mohou rodiče s dětmi přijít kdykoliv.
Hlídání dětí – v průběhu roku 2009 jsme hlídání zajišťovali jako doplňkovou činnost v čase, kdy se rodič věnoval aktivitě
určené pro dospělé.
Maňáskové divadélko – pravidelně jsme 1x týdně (s výjimkou letních prázdnin, kdy byl provoz center částečně omezen)
pořádali maňáskové divadélko pro nejmenší.
Tvořivé dílničky pro maminky s dětmi – v roce 2009 jsme tvořivé dílničky připravovali vždy v souvislosti s daným ročním
obdobím.
Kurz psychoprofylaxe pro těhotné – spolupráce s porodní asistentkou, která se na tuto práci zaměřuje pomocí osobních
konzultací.
Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
Poradenství – poradenské služby pro rodiče z oblasti sociálně právní, pedagogické, psychologické a právní.
Kurzy a přednášky pro matky – ve spolupráci s odborníky připravujeme pro matky přednášky týkající se rodinné problematiky, zdraví apod.
Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů,
syndrom 4 stěn, prevence domácího násilí. Psycholožka je v KCR přítomna 1 x za týden.
Průběžná denní práce s dětmi – zaměřená na rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí, poznávání barev, seznamování s různými technikami, rozvoj umění spolupráce.
Průběžná individuální komunikace s klienty – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu, zaměřeno
na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2009:
18. 1. 2009 – Dětská karnevalová diskotéka
14. – 15. 2. 2009 – Valentýnský víkend
1. 3. 2009 – Dětská valentýnská diskotéka
15. 3. 2009 – Velké jarní focení dětí v KCR DOMINO - Uherské Hradiště
22. 3. 2009 – Karnerval Chvalčov
22. 3. 2009 – Velké jarní focení dětí v KCR DOMINO - Zlín
24. – 27. 3. 2009 – Malování kraslic
26. 3. 2009 – Kreativní dílna – Drátování – Vajíčka v drátěné košilce – KCR DOMINO - Uherské Hradiště
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27. 3. 2009
29. 3. 2009
7. 4. 2009
11. – 13. 4. 2009
13. 4. 2009
24. 4. 2009
26. 4. 2009
29. 4. 2009
30. 4. 2009
1. – 3. 5. 2009
8. 5. 2009
15. 5. 2009
21. 5. 2009
29. 5. 2009
18. 6. 2009
16. - 22. 8. 2009
1. 11. 2009
8. 11. 2009
17. 11. 2009
18. 11. 2009
19. 11. 2009
20. 11. 2009
23. 11. 2009
24. 11. 2009
25. 11. 2009
6. 12. 2009
13. 12. 2009
15. 12. 2009
16. 12. 2009
21. 12. 2009

– Velikonoční hon na zajíčka – KCR DOMINO - Uherské Hradiště
– Dětská nealko diskotéka
– Velké jarní focení dětí v KCR DOMINO - Chvalčov
– Prodloužený velikonoční víkend
– Velké jarní focení dětí v KCR DOMINO - Morkovice
– Pohádkové město – KCR DOMINO - Uherské Hradiště
– Dětská karnevalová diskotéka
– Pálení čarodějnic
– Kreativní dílna – Ozdobná mýdla pro voňavé ručičky
– KCR DOMINO - Uherské Hradiště
– Víkend pro rodinu
– Oslava dne matek
– Den pro rodinu
– Kreativní dílna – Originální šperk
– KCR DOMINO - Uherské Hradiště
– Den dětí
– Kreativní dílna – Batika naruby
– KCR DOMINO - Uherské Hradiště
– Minitábor pro rodiče s dětmi
– Dětská Halloweenová diskotéka
– Dětská diskotéka s divadélkem
– Světluškový rej – lampiónový průvod ve Zlíně
– Velké vánoční focení dětí v KCR DOMINO - Zlín
– Velké vánoční focení dětí v KCR DOMINO - Chvalčov
– Světluškový rej – lampiónový průvod v Otrokovicích
– Velké vánoční focení dětí v KCR DOMINO - Otrokovice
– Velké vánoční focení dětí v KCR DOMINO - Morkovice
– Velké vánoční focení dětí v KCR DOMINO - Uherské Hradiště
– Mikulášská nadílka
– Velká dětská vánoční diskotéka s divadélkem
– Vánoční besídka v KCR DOMINO - Zlín
– Vánoční besídka v KCR DOMINO - Chvalčov
– Vánoční besedování v KCR DOMINO - Uherské Hradiště
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DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
• Úspěchem bylo získání a vybavení nových prostor Komunitního centra pro rodinu
DOMINO – Otrokovice.
DOMINO – CENTRUM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
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 3krát týdně po celou dobu školního roku.
Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, kde si mohou děti zvolit mezi širokou
nabídkou denních aktivit. Zodpovědný pracovník za toto středisko je:
Michaela Slavíková, e-mail: michaela.slavikova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2009 (LEDEN – ČERVEN, ZÁŘÍ – PROSINEC):
V roce 2009 jsme měli pro děti a mládež v nabídce tyto kroužky:
• Floorballový kroužek
• Správňáci – sportovní klub pro kluky
• Džampík – sportovní klub pro rodiče s dětmi
• Výtvarný kroužek
• Keramický kroužek
• Sportovní kroužek
• Počítačový kroužek
• Dramatický kroužek
• Muzicírování – výuka na flétnu, kytaru
• Žonglérský kroužek
• Ekologický kroužek „Čtyřlístek“
POŘÁDÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH AKCÍ V ROCE 2009:
22. 2. 2009 – Dětská nealko diskotéka
19. 4. 2009 – Dětská nealko diskotéka
29. 4. 2009 – Pálení čarodějnic
1. 11. 2009 – Halloweenová nealko diskotéka
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27. 11. 2009 – Lampiónový průvod
11. 12. 2009 – Den otevřených dveří
12. 12. 2009 – Vánoční nealko diskotéka
DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO
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. Námi poskytované činnosti jsou otevřeny všem dětem
a mládeži bez nutnosti členství v organizaci. Zodpovědný pracovník za toto středisko je: Zdeněk Hradil, e-mail: zdenek.
hradil@idomino.eu
ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2009:
11. – 13. 4. 2009 – Velikonoční víkend – pobytový víkend s programem
18. – 22. 5. 2009 – Škola v přírodě pro MŠ Kúty - Zlín
25. – 29. 5. 2009 – Škola v přírodě pro MŠ Otrokovice – Trávníky
8. – 12. 6. 2009 – Škola v přírodě pro MŠ Zlín - Osvoboditelů
25. – 29. 6. 2009 – Škola v přírodě pro MŠ Otrokovice – Jana Žižky
červenec – srpen 2009 – „Léto s Dominem“ – pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež
18. – 20. 9. 2009 – Babí léto – víkendový pobytový víkend s programem
23. – 25. 10. 2009 – Víkend s Halloweenem – pobytový víkend s programem
6. – 8. 12. 2009 – Mikulášský víkend – pobytový víkend s programem
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
V létě 2009 jsme pořádali celkem 71 táborů (20 pobytových a 51 příměstských) různého zaměření (např. taneční, sportovní, dobrodružný, lyžařský, příměstský, výtvarný, kouzelnický, jazykový, pohádkový, rodinný apod.). V roce 2009 jsme
odrekreovali cca 580 dětí.
TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
Výuka společenského, moderního, 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. Úzce spolupracujeme s NIPOS – Artama Praha oddělení dětského a scénického tance.
Zodpovědný pracovník za toto středisko je: Martina Hozová, e-mail: martina.hozova@idomino.eu
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PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2009 (LEDEN – ČERVEN, ZÁŘÍ – PROSINEC):
V Taneční škole pracujeme s dětmi a mládeží ve věku od 3 do 18 let.
• TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA – pohybová průprava pomocí dětských moderních písniček a básniček.
Určeno pro děti od 3 let.
• MIX DANCE – Hip Hop, Disko Dance – výuka je zaměřena na známé a oblíbené taneční styly jako je Hip Hop či Disko dance.
Určeno pro děti a mládež
• STREET DANCE – Hip Hop, R´N´B´- výuka je zaměřena na známé a oblíbené taneční styly jako je Hip Hop,
R´N´B´ či Street Dance. Určeno pro děti od 13 let výše.
• D - CHILLI – profi taneční skupina mladých tanečníků ve věku 17 let a výše
(možno i mladších tanečníků, podmínka taneční průprava a vytančenost).
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2009
leden 2009 – Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 2. pololetí školního roku 2009/2010
20. 3. 2009 – Taneční soutěž „O sladké Domino“
27. 3. 2009 – Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance ve spolupráci s NIPOS Arama Praha
– postup do Kutné Hory
21. 5. – 24. 5. 2009 – Taneční soutěž „O zlatý klobouček 2009“
30. 5. – 6. 6. 2009 – Taneční vystoupení na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně 2009
12. 6. 2009 – Akademie Uherské Hradiště
19. 6. 2009 – Akademie Zlín – náměstí Míru Zlín
24. 8. – 28. 8. 2009 – Taneční soustředění ve Zlíně
srpen / září 2009 – Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 1. pololetí školního roku 2009/2010
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Naše taneční škola s úspěchem reprezentovala Zlínský kraj a celou Českou republiku na vysokých republikových soutěžích.
DOMINO PREVENCE
Provoz dětských klubů – nízkoprahové 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
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sociální exkluzí do společnosti. Zodpovědný pracovník za toto středisko je:
Bc. Martina Pastorčáková, e-mail: martina.pastorcakova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2009 (LEDEN – ČERVEN, ZÁŘÍ – PROSINEC):
• Provoz herny – děti mají možnost vybrat si aktivitu, na kterou mají momentálně
chuť a náladu, ale mohou si zde třeba napsat i své domácí úkoly.
• Provoz počítačové učebny s možností internetového připojení.
• Provoz odborné poradny.
Prozatím máme z nedostatku finančních prostředků dětské kluby na způsob nízkoprahového centra otevřeny tři odpoledne v týdnu po dobu školního roku.
DOMINO DOBROVOLNÍCI
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. Zodpovědný pracovník za toto
středisko je: Mgr. Zuzana Kadlčáková, e-mail: zuzana.kadlcakova@idomino.eu
ČINNOST V ROCE 2009:
Leden – červen 2009 – vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi
a mládeží.
22. 12. 2009 – slavnostní setkání a odměňování dobrovolných pracovníků.
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Naše sdružení registruje 102 dobrovolných pracovníků, kteří pracují v naší organizaci s dětmi a mládeží. Dobrovolní pracovníci pracují v naší organizaci na základě
příkazní smlouvy.
DOMINO VZDĚLÁVÁNÍ
Zajišťování vzdělávání a odborné přípravy členů občanského sdružení, zaměstnanců občanského sdružení, 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. Zodpovědný pracovník za toto středisko je:
Ing. et Mgr. Leona Hozová, e-mail: leona.hozova@idomino.eu
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PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2009
Pro pracovníky naší organizace jsme v průběhu roku zajišťovali odborné kurzy, semináře a školení.
• PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ: výtvarné kurzy: kurz keramiky, kurz batiky, kurz paličkování, kurz
malování na hedvábí, kurz malby na sklo, kurz netradičních výtvarných technik / taneční semináře a workshopy / školení
sportovních lektorů / syndrom vyhoření
• PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY: syndrom vyhoření / pedagog volného času (nové trendy v oboru)
• MEZI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI: vzdělávání pro členy Sítě mateřských center v oblasti řízení NNO
• PRO ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY: tvorba a hodnocení projektů, včetně projektů EU / fundraising /
strategické plánování / změny v účetnictví NNO/ vedení týmu NNO
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2009:
6. – 8. 2. 2009 – Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
20. – 22. 3. 2009 – Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
24. – 26. 4. 2009 – Školení hlavních vedoucích táborů Zlín

15. – 17. 5. 2009 – Školení hlavních vedoucích táborů Praha
5. – 7. 6. 2009 – Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
19. – 21. 6. 2009 – Školení hlavních vedoucích táborů Zlín

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Podařilo se nám získat prodloužení Oprávnění ke školení hlavních vedoucích dětských táborů i pro rok 2009.
DOMINO ADMINISTRATIVA
Zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Fundraising. Sponzorství.
Dárcovství. Administrativa, personalistika a účetnictví organizace.
Zodpovědný pracovník za toto středisko je: Bc. Kateřina Dvořáková, e-mail: katerina.dvorakova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2009:
• Středisko DOMINO administrativa: Psaní projektů a žádostí o dotace / Správu webových stránek a e-mailových adres/
Pravidelné porady / Vypomáhá jednotlivým střediskům při realizaci akcí
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2009:
Příprava a realizace šestnácté valné hromady občanského sdružení, která se konala dne 21. 12. 2009.
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Získání finančních prostředků a mediálních darů potřebných k zajištění chodu občanského sdružení DOMINO. Dále považujeme
za úspěch získání nových prostor pro středisko kancelář.
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ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
SPRÁVNÍ RADA
Ing. et Mgr. Leona Hozová
Jana Adamcová
MUDr. Jana Pelková
Martina Hozová
Zdeněk Hradil

REVIZNÍ KOMISE
– předsedkyně správní rady
– místopředsedkyně správní rady
– členka správní rady
– členka správní rady
– člen správní rady

Dagmar Malenovská – předsedkyně revizní komise
Bc. Martina Pastorčáková – členka revizní komise

Orgány občanského sdružení DOMINO byly zvoleny pro období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010. Jednat jménem občanského
sdružení DOMINO a zastupovat sdružení navenek může předseda správní rady Ing. et Mgr. Leona Hozová – samostatně nebo
místopředseda správní rady Jana Adamcová.

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří občanské sdružení DOMINO v roce 2009 finančně a materiálně podpořili:
• MPSV ČR

• Město Uherské Hradiště

• MŠMT ČR

• Město Morkovice-Slížany

• MK ČR

• Město Otrokovice

• Zlínský kraj

• Město Bystřice pod Hostýnem

• Statutární město Zlín

• Nadace Děti-kultura-sport

Dále bychom zde rádi poděkovali všem, kteří občanské sdružení 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 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
Název organizace:

DOMINO cz, o.s.

Číslo a datum registrace: Zapsáno u Ministerstva vnitra VS/I-19674/93-R
Sídlo organizace:

Na Honech III/4922, Zlín 5, PSČ 760 05

Adresa kanceláře:

Santražiny 4224, Zlín, 760 01

Statutární zástupce:

Ing. et Mgr. Leona Hozová, 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 2009:

Počet lektorů v roce 2009:
Počet dobrovolných pracovníků v roce 2009:
Počet pracovišť – poboček:
Pro rok 2009 byl stanoven členský příspěvek na 50,00 Kč
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1.745
z toho do 18 let:

1.587

od 19 do 26 let:

158
33
102
10

ZÁMĚRY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO PRO ROK 2009:
V roce 2010 chceme uskutečnit tyto plány:
• vybudovat a uvést do provozu dětské hřiště s herními a dopravními prvky u Komunitního centra pro rodinu DOMINO - Mraveniště
• vybudovat a uvést do provozu ergoterapeutickou kavárnu Mraveniště při Komunitním centru pro rodinu DOMINO - Mraveniště
• nejen zachovat a rozšířit, ale i zkvalitnit pestrou nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež
• zachovat plný provoz komunitních center pro rodinu DOMINO a ještě více rozšířit otevírací dobu tak, aby naše prostory byly
plně využity od rána do večera a naši uživatelé byli plně spokojeni
• zachovat a rozšířit nabídku služeb v dětských klubech na způsob nízkoprahových center
• dovybavit naši táborovou základnu, dětský klub na způsob nízkoprahového centra a středisko Komunitní centrum pro rodinu
DOMINO
• vybavit nové prostory střediska kancelář
• zachovat stávající pracovní místa a rozšířit pracovní tým
• věnovat pozornost zvyšování odborné kapacity našich zaměstnanců
• provést v organizaci personální audit
• provést nové strategické plánování v organizaci
• pokračovat v dobré spolupráci s představiteli Zlínského kraje, Statutárního města Zlína, města Otrokovice, města MorkoviceSlížany, města Bystřice pod Hostýnem, města Uherské Hradiště a obce Chvalčov
• věnovat více času a energie pro propagaci organizace a získávání sponzorských darů.

PROPAGACE ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
• prostřednictvím našich webových stránek www.idomino.eu
• prostřednictvím portálů jako jsou např: www.zlk.neziskovka.cz, www.peknyden.cz, www.kamsdetmi.com,
www.nepropasni.cz, www.detinapalube.cz, www.cesketabory.cz a dalších
• prostřednictvím tisku – magazín Okno do kraje, Magazín města Zlína, Zlínský zpravodaj, Otrokovické noviny,
Zpravodaj města Morkovice-Slížany, Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem, magazínu S plus v Uherském Hradišti,
dvouměsíčníku – Bystřické pokroky, Kroměřížského deníku
• prostřednictvím nástěnek
• prostřednictvím informačních brožur a letáků.

17

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO ZA ROK 2009
PŘÍJMY

státní a obecní dotace a granty (MPSV ČR, MŠMT ČR, MK ČR, Zlínský kraj, Statutární
město Zlín, Město Uherské Hradiště, Město Morkovice-Slížany, Město Otrokovice,
Město Bystřice pod Hostýnem)
nadační fondy
(Nadace Děti-kultura-sport)

35.000,- Kč

příjmy z vlastní činnosti

87.000,- Kč

příjmy za vlastní výkony

2.658.000,- Kč

ostatní výnosy

VÝDAJE:

10.000,- Kč

PŘÍJMY CELKEM

6.251.000,- Kč

osobní náklady

3.053.000,- Kč

materiálové náklady

1.148.000,- Kč

nemateriálové náklady

1.963.000,- Kč

ostatní náklady

80.000,- Kč

VÝDAJE CELKEM

6.244.000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji
Nadace Děti-kultura-sport
1%
Vlastní prostředky,
členské příspěvky
44%

7.000,- Kč
Město Bystřice
pod Hostýnem
1%
Město Uherské Hradiště
1%

Zlínský kraj
1%
Statutární město Zlín
6%

nemateriálové náklady
32%

ostatní
1%

Ministerstvo práce
a sociálních věcí
39%

Město
Morkovice-Slížany
1%
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3.461.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR
1%

Město Otrokovice
1%

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
6%

materiálové náklady
18%

osobní náklady
49%

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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HODNOCENÍ ROKU 2009
V roce 2009 se nám dařilo splnit cíle, které jsme si předsevzali. Podařilo se nám zachovat a dokonce i rozšířit už i tak
pestrou nabídku poskytovaných služeb.
V roce 2009 se nám podařilo získat, vybavit a otevřít nové prostory pro Komunitní centrum DOMINO – Otrokovice.
Dále se nám v roce 2009 podařilo získat nové prostory pro středisko kancelář.

ZÁVĚR
Tato výroční zpráva je ohlédnutím za právě uplynulým rokem s potřebným nadhledem a bez emocí, které by mohla
vyvolat prožívaná realita života neziskové organizace. Je naším velkým přáním, aby se každodenní obětavá práce členů,
dobrovolníků a spoustě dalších lidí zúročila a naše organizace fungovala i nadále jako otevřená, spolehlivá, vyhledávaná
a vstřícná, podle našich představ a potřeb jiných.
Na závěr patří poděkovat předsedkyni správní rady paní Ing. et Mgr. Leoně Hozové, které patří zásluhy o každodenní
život organizace DOMINO již šestnáctým rokem. Je třeba vyzvednout zejména shánění financí, bez kterých by nemohla být
činnost sdružení DOMINO vůbec provozována.
Výroční zprávu pro rok 2009 zpracovala: Bc. KATEŘINA FIALOVÁ
KONTAKT:
DOMINO cz, o.s.
Na Honech III/4922
760 05 Zlín 5
www.idomino.eu
e-mail: info@idomino.eu
Tel. 577 218 708, 577 211 809
IČO: 48472476
Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1-19674/93-R
Datum registrace: 24. 3. 1993
Číslo účtu: 159924328/0600
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DOMINO
DOMINO cz, o.s.
Krajská nezisková organizace
Na Honech III/4922
760 05 Zlín
Tel.: 577 218 708
Fax: 577 211 809
www.idomino.eu
e-mail: info@idomino.eu

