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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY DOMINO cz, o.s.
Vážení a milí přátelé organizace DOMINO!
Otevíráte výroční zprávu, která je plná čísel a pozoruhodných faktů a vypovídá o roce,
který jsme spolu prožili.
Dovolte mi, abych se v této úvodní 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.
Naše organizace funguje již osmnáct let. Za tuto dobu jsme nabili opravdu hodně společných 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.
I v roce 2010 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.
Přejeme si, aby naše občanské sdružení nadále přispívalo k budování občanské společnosti, zejména pokud jde o její úlohu
prosazovat dokonalejší mechanismy v podpoře sociálně právní ochrany dětí, mládeže a ochrany rodiny, mateřství a rovných
příležitostí mužů a žen, v posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a její hodnoty, rodičovské výchovy a mezigenerační
odpovědnosti v rámci rodiny.
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 devatenáctého roku naší aktivní činnosti. Není nic krásnějšího, než si přát spokojenost svých členů a klientů,
mít přízeň donátorů a spatřovat výsledky své práce.
Ing. Mgr. Leona Hozová
předsedkyně správní rady občanského sdružení DOMINO cz, o.s.
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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.
CÍLE ORGANIZACE DOMINO:
• Podporovat děti z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) 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
• děti z dětských domovů Zlínského kraje
• rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi, další osoby v tíživé sociální situaci
• děti, mládež a rodiny s dětmi ze Zlínského kraje
• dobrovolní pracovníci

AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
ORGANIZACE DOMINO SE ZABÝVÁ:
• Sociální oblastí v rámci prorodinných aktivit, kde zabezpečujeme doprovázení dětí a mladých lidí z náhradní výchovné péče (především děti
a mládež z dětských domovů), podporu a poradenství pěstounským rodinám či rodinám v krizi.
• Sociálně výchovnou činnost, pracovní, sociální a výchovnou rehabilitaci 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 podporu).
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Zajišťováním besed a přednášek na různá aktuální témata.
Nabídkou aktivit pro rodiny s dětmi, které jim zprostředkují kontakt se společenským prostředím, díky kterému pomáhají zamezení jejich
sociální izolace.
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, kde se zabýváme péči o dobrovolné pracovníky, jejich motivací a vzděláváním.
Kulturní oblastí, kde se zabýváme provozem taneční školy pro děti, mládež a dospělé. V rámci kulturní oblasti pořádáme taneční soutěže
a přehlídky.
Poskytováním supervize.
Organizace DOMINO cz, o.s. vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vydané
Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany.
Organizace DOMINO cz, o. s. má titul Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.
Dále má organizace DOMINO cz, o. s. titul Organizace uznaná Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy na léta 2011 – 2015 pro oblast práce s dětmi a mládeží.
Organizace DOMINO cz, o. s. je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO V ROCE 2010
1. DOMINO MRAVENIŠTĚ – DOPROVÁZENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
odpovědný pracovník: Mgr. Martina Pastorčáková
e-mail: martina.pastorcakova@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Středisko Mraveniště vykonává velmi inovativní a ojedinělou činnost v celé své šíři. Právě
v roce 2010 výrazně rozšířilo svou činnost. V rámci této činnosti se řeší dlouhodobou a komplexní pomoc dětem a mladým lidem z náhradní rodinné a výchovné péče. Umožňuje jim získání praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro zvládání požadavků samostatného života,
a to zejména řešení situací spojených se vzděláním, zaměstnáním, bydlením, hospodařením
a nakládáním s penězi, osobním životem, volným časem apod. Doprovázením dětí z dětských domovů si klademe za cíl pomoci dětem z dětských
domovů umožnit snadnější přechod do běžného života a začlenění se do společnosti.
Veškerá činnost byla připomínkována pracovníky (zejména řediteli a sociálními pracovníky) dětských domovů Zlínského kraje, se kterými spolupracujeme. Ti potřebnost této služby velmi důrazně vyzvedli a přivítali ji jako žádoucí a nutnou v rámci systematické práce s dětmi a mládeží
z náhradní péče již od školního věku (v rámci osamostatňování se).
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Skutečný zásah do života dětí spatřujeme právě v rámci individuálních kontaktů, jednodenních a víkendových setkání a v rámci sociální,
výchovné a pracovní rehabilitace, konkrétně ergoterapie, kde s dětmi a mládeží intenzivně pracujeme v rámci podpory procesu osamostatňování se (pracovní terapie (pracovní dovednosti) – posilování motoricko-intelektuální funkce, sociálních schopností, komunikačních dovedností,
psychosociálních dovedností, poradenství).
V rámci víkendových setkání s dětmi intenzivně pracuje na dílčích cílech pracovní skupina odborníků, kteří navzájem konzultují a hledají
řešení, či navrhují vhodné řešení různých problémů spojených s dětmi, a také se uskutečňují individuální práce s dětmi, terapeutická setkání
a táborové pobyty.
Toto středisko pracuje na základě uděleného 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,
• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě a jeho výchovu,
• 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.
ČINNOST V ROCE 2010
• 13. – 14. 2. 2010 – V rámci víkendového pobytu byl pro děti připraven program plný překvapení, her, praktických dovedností, povídání
a dalších zajímavých a přínosných aktivit. Odměnou pro děti pak byla návštěva zábavního parku Galaxie.
• 17. – 18. 4. 2010 – Víkendové setkání s názvem „Víkend plný zážitků“ se nesl v duchu nácviku schopnosti využívat dopravní prostředky,
praktického nácviku osamostatnění se, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• 29. – 30. 5. 2010 – Děti se tak formou pracovní rehabilitace zapojily do přípravy ergoterapeutického pracoviště „Mraveniště“. Čekalo je
třídění, úklid, oceňování a poznávání různého zboží do kavárničky a také montáž zahradního posezení. Do všech prací se zapojili jak kluci,
tak holky. Příjemným překvapením pro děti pak byla návštěva Laser Arény.
• 6. – 7. 11. 2010 – Víkendový pobyt byl velmi interaktivní, děti se podílely na utváření celého programu. Navštívily výstavu Hry a klamy, kde
se mohly blíže seznámit se světem fyzikálních jevů, zejména akcí a reakcí či optických klamů. Velkým překvapením pro všechny zúčastněné
byla muzikoterapie, kterou jsme vedli jako lekci společného bubnování v rámci hudební improvizace. Tato terapie velmi citelně rozvinula
kontakt dětí, terapeuta i všech pracovníků.
PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ VE DNECH 11. 7. – 25. 7. 2010
O letních prázdninách probíhal pro děti z dětských domovů speciální táborový program, který byl ušitý na míru jejich potřebám.
V RÁMCI TÁBOROVÉHO SETKÁNÍ DĚTI ABSOLVOVALY TYTO VÝJEZDY:
• 14. 7. 2010 proběhly s dětmi z dětských domovů individuální rozhovory, během kterých jsme si udělali alespoň malou představu o jejich
pocitech a potřebách.
• 16. 7. 2010 byla cílem terénního výjezdu orientace ve městě, seznámení se s praktickými informacemi nutnými k řešení běžných životních
situací ve styku s úřady, komunikace s úřady a zjištění základních údajů o pracovních možnostech. Navštívili jsme úřad práce ve Vsetíně,
kde měly děti za úkol zjistit, zda jsou schopny si vyhledat informace o práci, či o jakékoliv možnosti poradenství.
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• 21. 7. 2010 byl výjezd zaměřený na poradenství v oblasti výběru povolání, uplatnění klientů na trhu práce. Paní poradkyně z úřadu práce
ve Vsetíně uvedla děti do problémů při samotné volbě povolání a také dětem vysvětlila, co vše je čeká při studiu, jaké jsou možnosti dalšího
vzdělávání či jaké mohou po skončení studia nastat problémy při hledání zaměstnání. Setkání bylo zajímavé a velice přínosné hlavně díky
tomu, že nebylo jen ve formě přednášky, ale hlavně diskuze a konkrétních příkladů.
• 22. 7. 2010 absolvovaly děti návštěvu rodinného a mateřského centra Sluníčko, kterou jsme připravili společně s Azylovým domem ze Vsetína a Městským úřadem Vsetín. Děti se seznámily s problémem rovnosti mezi muži a ženami při získávání a udržení zaměstnání, probírala
se témata skloubení práce a rodiny, a také diskriminace při hledání a přijetí do zaměstnání. Pro mnohé ze zúčastněných byla tato diskuze
něčím novým a rozhodně zajímavým. Přednáška probíhala formou brainstormingu a každý měl možnost vyjádřit se ke každé otázce a také
ke každému tématu. Všechny názory a nápady byly přijímány a zaznamenávány. Po ukončení si všichni ještě společně namalovali svůj dům
snů a ten si společně odprezentovali. Úkolem totiž nebylo jenom jej namalovat, ale také popsat role účastníků v domácnosti i v zaměstnání.
2. KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU DOMINO
Komunitní centra pro rodinu DOMINO jsou jedním ze středisek organizace DOMINO. Komunitní centra pro rodinu DOMINO slouží jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, jsou otevřena všem lidem v rámci podpory rovných příležitostí.
Komunitní centra pro rodinu slouží k všestranné pomoci rodině (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 pro osobní rozvoj a rozšíření vědomosti, směřovat
k posílení dobře fungující rodiny).
Komunitní centra pro rodinu provozujeme v následujících městech a obcích:
2.1. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – MRAVENIŠTĚ
KCR DOMINO ZLÍN – Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
Odpovědný pracovník: Mgr. Pavla Korčáková
telefon: 603 508 153
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Mraveniště je moderně a plně vybavené
centrum pro potřeby dětí a jejich rodičů. V našem centru najdete tělocvičnu, která je
určená pro sportovní aktivity, které mohou navštěvovat malé děti s rodiči, děti předškolního a školního věku. Součástí naší tělocvičny je i relaxační bazének sloužící ke hraní dětí. Dále u nás můžete využívat výtvarné kroužky. V našich prostorách se nachází i keramická dílna.
Největší událostí v našem komunitním centru pro rodinu DOMINO - Mraveniště v roce 2010 bylo otevření dětského hřiště Mraveniště.
Nachází se zde pískoviště, houpačka a spousta prolézaček pro děti. V červnu 2010 jsme dále otevřeli v rámci dětského hřiště Mraveniště ergoterapeutickou kavárnu, ve které obsluhují mladí lidé z náhradní péče (z dětských domovů, pěstounským rodin, sociálně znevýhodnění mladí
lidé). Kavárnu využívají především rodiče či prarodiče dětí, které si k nám přijdou pohrát na hřiště, nebo navštívit některý z našich kroužků.
Rádi Vás tedy zveme, ať se k nám přijdete podívat. Rok 2010 považujeme pro naše centrum za velmi úspěšný.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu.
Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.
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• Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn,
prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru pro rodinu přítomna 1x za týden.
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství
sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.
• Besedy a přednášková činnost – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky.
• Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• Maňáskové divadélko – pravidelně 1x týdně jsme (s výjimkou letních prázdnin, kdy byl provoz částečně omezen) připravovali maňáskové
divadélko pro nejmenší.
• Klubíčko – motorická cvičení pro rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení jsou určena pro rodiče s dětmi ve věku
od 1 do 3 let a probíhají dle schválené metodiky.
• Džampík – sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1,5 do 6 let.
• Šikulka – výtvarný kroužek pro děti ve věku od 2 do 4 let.
• Broučci – hraní maminek a miminek – určeno pro maminky s dětmi do 1 roku.
• Zobáček – hra na flétnu – program „zdravé pískání, zdravé dýchání“. Určeno pro děti od 3 do 7 let.
• Předškoláček – všeobecná příprava na vstup do školy pro děti od 4 let.
• Správňáci – sportovní klub pro kluky a holky od 3 do 9 let, kde se naučí různé druhy sportů a jejich pravidla.
• Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 4 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
• Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
• Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
17. 1. 2010
Dětský karneval
25. – 29. 1. 2010
Týden ukázkových hodin
21. 2. 2010
Dětská valentýnská diskotéka
28. 3. 2010
Dětský karneval s divadélkem
30. 3. – 1. 4. 2010
Velikonoční vyrábění
26. 4. – 30. 4. 2010
Výroba čarodějnic
14. 5. 2010
Den pro rodinu
25. 9. 2010
Narozeninová párty
29. 9. 2010
Pohádkové město
26. 10. 2010
Vánoční fotografování

27. 10. 2010
5. 11. 2010
17. 11. 2010
17. 11. 2010
21. 11. 2010
26. – 27. 11. 2010
30. 11. 2010
3. 12. 2010
4. 12. 2010
17. 12. 2010

2.2. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY
KCR DOMINO ZLÍN – Jižní Svahy, ulice Družstevní 4514, 760 05 Zlín
Odpovědný pracovník: Mgr. Helena Langerová
telefon: 739 866 556
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu
web: www.idomino.eu
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Podzimní příměstský tábor
Vzdělávací seminář „Pohybové a taneční aktivity pro děti“
Světluškový rej
Seminář „Psychomotorický vývoj u dětí 0-12 měsíců“
Dětská diskotéka
Dětský bazárek
Znakování s kojenci a batolaty
Mikuláš – MŠ Kolektivní dům
Mikulášská nadílka
Vánoční vyrábění

V Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Jižní Svahy poskytujeme mimo standardních aktivit pro rodinu i miniškolku a hlídání dětí
– v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů. Pracovnice miniškolky pracují dle schválené metodiky a stanovených edukačních plánů. Rodiče tak mají větší přehled o činnosti miniškolky a zpětná vazba, která je jim poskytována, je pozitivní jak ze strany rodičů,
tak ze strany dětí, které se do miniškolky rády vrací.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu.
Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.
• Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn,
prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru pro rodinu přítomna 1x za týden.
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství
sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.
• Besedy a přednášková činnost – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky.
• Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• Maňáskové divadélko – pravidelně 1x týdně jsme (s výjimkou letních prázdnin, kdy byl provoz částečně omezen) připravovali maňáskové
divadélko pro nejmenší.
• Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 4 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
• Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
• Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
2.3. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE
KCR DOMINO – Otrokovice, ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice
Odpovědný vedoucí: Ing. Alena Polášková
telefon: 731 261 981
e-mail: kcr.otrokovice@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Otrokovice je provozováno v moderně
a plně vybavených prostorech. V roce 2010 nabízelo spoustu aktivit pro maminky
na mateřské či rodičovské dovolené, pro děti i mládež (organizované i neorganizované), pro celé rodiny, pro seniory.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu.
Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.
• Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn,
prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru pro rodinu přítomna 1x za týden.
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství
sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.
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• Besedy a přednášková činnost – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky.
• Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• Hrátky s batolátky – cvičení a hry rodičů s dětmi, které se pomocí pohybu, hudby a říkanek zaměřují na všestranný rozvoj dětí do 18 měsíců
věku.
• Klubíčko – motorická cvičení pro rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení jsou určena pro rodiče s dětmi ve věku
od 1 do 3 let a probíhají dle schválené metodiky.
• Malí mistři – výtvarný kroužek pro děti od 4 let výše, kde se učí různým výtvarným technikám a dovednostem.
• Šikulka – výtvarný kroužek pro děti ve věku od 2 do 4 let.
• Broučci – hraní maminek a miminek – určeno pro maminky s dětmi do 1 roku.
• Zpívánky s kytarou Leontýnkou – veselé zpívání a pohyb za doprovodu kytary.
• Správňáci – sportovní klub pro kluky a holky od 3 do 9 let, kde se naučí různé druhy sportů a jejich pravidla.
• Tvořínek – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi.
• Notička – kroužek, který položí základy muzikálním schopnostem dítěte od 4 let a rozvíjí smysl pro rytmus.
• Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 4 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
• Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
• Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
25. 1. 2010
Workshop „Tvoření masek“
28. 2. 2010
Karneval pro nejmenší
3. – 5. 3. 2010
Burza jarního oblečení
22. 3. 2010
Velikonoční vyrábění
29. 3. 2010
Celé Česko čte dětem
12. 4. 2010
Workshop „Výroba náušnic“
14. 4. 2010
Focení s panem Ligrem
19. 4. 2010
Celé Česko čte dětem
3. 5. 2010
Celé Česko čte dětem
12. 5. 2010
Besídka ke Dni matek

17. 5. 2010
24. 6. 2010
1. 7. 2010
19. – 23. 7. 2010
26. – 30. 7. 2010
2. – 6. 8. 2010
23. – 27. 8. 2010
4. 10. 2010
1. 11. 2010
22. 11. 2010

Workshop – „Malování triček“
Dámská jízda
Prázdninový výlet s opékáním špekáčků
Příměstský tábor „Indiánské léto“
Příměstský tábor „Duhový týden“
Příměstský tábor „Hry bez pranic“
Příměstský tábor „Tajemství skřítka Domiňáčka“
Workshop „Africké bubnování“
Workshop „Automatická kresba“
Světluškový rej

2.4. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KCR DOMINO – Uherské Hradiště, ulice Růžová 436, 686 01 Uherské Hradiště
Odpovědný vedoucí: Mgr. Lucie Ťoková
telefon: 732 575 197
e-mail: kcr.uh@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Rok 2010 byl pro Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Uherské Hradiště velmi úspěšný. Mimo jiné se nám podařilo otevřít kroužek
Úžasňáci pro hyperaktivní děti a děti s diagnostikovaným syndromem ADHD – hodina složená z různých aktivit – pohybové, grafomotorická
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cvičení, trénink pozornosti, relaxační prvky a jiné. Cílem kroužku je, aby děti zažily úspěch, zvýšily si sebevědomí a zdokonalily svoje dovednosti.
Z dalších úspěchů bychom vyzvedli pravidelná setkávání svépomocné skupiny pro rodiče s dětmi s cukrovkou. Jedná se o setkání s odborníkem
(psychologie, psychiatrie, speciální pedagogika, endokrinologie). Na každém setkání je rodičům dán prostor pro sdílení zkušeností, obav a zážitků s dětmi. Děti tak mají jedinečnou příležitost vidět, že se svou nemocí nejsou samy.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu.
Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.
• Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn,
prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru pro rodinu přítomna 1x za týden.
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství
sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.
• Besedy a přednášková činnost – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné
tématiky.
• Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• Maňáskové divadélko – pravidelně 1x týdně jsme (s výjimkou letních prázdnin, kdy byl provoz částečně omezen) připravovali maňáskové
divadélko pro nejmenší.
• Klubíčko – motorická cvičení pro rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení jsou určena pro rodiče s dětmi ve věku
od 1 do 3 let a probíhají dle schválené metodiky.
• Džampík – sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1,5 do 6 let.
• Šikulka – výtvarný kroužek pro děti ve věku od 2 do 4 let.
• Muzicírování – kroužek pro maminky s dětmi od 1 roku, zaměřený na vývoj dítěte po stránce hudební a motorické.
• Keramika – keramický kroužek pro děti od 3 do 12 let. Děti si zde zdokonalují svou jemnou motoriku, rozvíjí fantazii, obrazotvornost,
představivost.
• Předškoláček – všeobecná příprava na vstup do školy pro děti od 4 let.
• Úžasňáci – kroužek pro hyperaktivní děti ve věku od 4 do 7 let.
• Správňáci – sportovní klub pro kluky a holky od 3 do 9 let, kde se naučí různé druhy sportů a jejich pravidla.
• Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 4 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
• Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
• Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
26. 3. 2010
Volání jara
4. 6. 2010
Pohádkové město
8. 9. 2010
Den otevřených dveří
9. 9. 2010
Den otevřených dveří
10. 11. 2010
Vánoční fotografování

12. 11. 2010
15. 11. 2010
10. 12. 2010
17. 12. 2010

Výtvarná dílnička
Světluškový rej
Znakování s batolaty
Vánoční dílnička s ochutnávkou cukroví
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2.5. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Chvalčov, ulice Školní 472, 768 72 Chvalčov
Odpovědná vedoucí: Elen Egerová
telefon: 604 305 055
e-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu
web: www.idomino.eu
V Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov jsme v roce 2010 měli připravenu
pro rodiny s dětmi širokou nabídku aktivit. Přichází k nám rodiny z širokého okolí, z mnoha
obcí. Důraz zde klademe na spolupráci s rodiči – pěstouny z SOS vesničky Chvalčov, kteří
nás navštěvují, a pro které vytváříme programy a aktivity. Rodiny se k nám často vrací a postupně navštěvují různé aktivity dle věku dětí, anebo přichází s dalším dítětem.
Za dobu působení KCR DOMINO ve Chvalčově jsme se dostali do povědomí mnoha lidí.
Nabízíme nejen aktivity, ale i tolik důležitý sociální kontakt. Jsme místo, kde mají prostor
rodiny s dětmi. Formou aktivit, poradenství a besed podporujeme rodiče v péči o děti a nabízíme klidné a krásné místo k setkávání, ke sdílení, ke komunikaci, k vzdělávání a rozvíjení
nových vztahů.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu.
Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.
• Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn,
prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru pro rodinu přítomna 1x za týden.
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství
sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.
• Besedy a přednášková činnost – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky.
• Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• Maňáskové divadélko – pravidelně 1x týdně jsme (s výjimkou letních prázdnin, kdy byl provoz částečně omezen) připravovali maňáskové
divadélko pro nejmenší.
• Klubíčko – motorická cvičení pro rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení jsou určena pro rodiče s dětmi ve věku
od 1 do 3 let a probíhají dle schválené metodiky.
• Šikulka – výtvarný kroužek pro děti ve věku od 2 do 4 let.
• Rybičky – biblické příběhy pro děti od 3 let.
• Angličtina pro děti – děti se učí zábavnou formou, pomocí her, písniček a pohybových aktivit.
• Tvořínek – výtvarný kroužek pro děti od 3 let.
• Předškoláček – všeobecná příprava na vstup do školy pro děti od 4 let.
• Čiperky – pohybová výuka pomocí moderních dětských písniček, básniček a her.
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• Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 4 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
• Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
• Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
14. 3. 2010
Dětský karneval
26. – 28. 3. 2010
Velikonoční šmigrust
2. 6. 2010
Dětský den jak malovaný
3. 10. 2010
Výlet a drakiáda

3. 11. 2010
19. – 21. 11. 2010
1. 12. 2010
7. 12. 2010

Vánoční focení
Výstava adventní inspirace
Mikuláš
Dámská jízda

2.6. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – MORKOVICE-SLÍŽANY
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Morkovice-Slížany,
Náměstí 115, 768 33 Morkovice-Slížany
Odpovědný vedoucí: Marie Brablíková
telefon: 731 244 031
e-mail: kcr.morkovice@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Významným okamžikem pro Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Morkovice v roce 2010 bylo stěhování do nových prostor na Městský úřad Morkovice-Slížany, který se nachází přímo v centru města. Během roku 2010 jsme
poskytovali v komunitním centru celou řadu aktivit pro naši cílovou skupinu.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu.
Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.
• Preventivní psychologická péče – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn,
prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru pro rodinu přítomna 1x za týden.
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství
sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.
• Besedy a přednášková činnost – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky.
• Vzdělávání matek – v rámci této aktivity vzděláváme ženy – matky v oblasti sociálních znalostí a dovedností.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• Maňáskové divadélko – pravidelně 1x týdně jsme (s výjimkou letních prázdnin, kdy byl provoz částečně omezen) připravovali maňáskové
divadélko pro nejmenší.
• Šikulka – výtvarný kroužek pro děti ve věku od 2 do 4 let.
• Povídám, povídám pohádku – rodiče čtou dětem.
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•
•
•
•
•
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Tvořínek – výtvarný kroužek pro děti od 3 let.
Předškoláček – všeobecná příprava na vstup do školy pro děti od 4 let.
Taneční kroužek – pohybová výuka pomocí moderních dětských písniček, básniček a her.
Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 4 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám,
k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu nářadí.
• Znakování s kojenci a batolaty – určeno pro rodiče s dětmi od 8 měsíců.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
16. 2. 2010
Karneval v Dominu
17. 3. 2010
Přednáška „Pozitivní rodičovství“
30. 3. 2010
Velikonoční dílnička
13. 4. 2010
Jarní focení s panem Ligrem
24. 6. 2010
Zakončení školního roku 2009/2010
4. 10. 2010
Slavnostní otevření KCR DOMINO – Morkovice v nových prostorách
26. 10. 2010
Focení s panem Ligrem
9. 11. 2010
Světluškový průvod městem s lampiony
25. 11. 2010
Výroba adventních věnců a vánočních dekorací
7. 12. 2010
Mikulášská nadílka
16. 12. 2010
Vánoční besídka s nadílkou
3. 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.
Odpovědný pracovník: Ing. Kristýna Jurčová
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
V roce 2010 jsme měli pro děti a mládež v nabídce tyto kroužky:
• Floorbalový kroužek
• Správňáci – sportovní klub pro kluky
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•
•
•
•

Džampík – sportovní klub pro rodiče s dětmi
Výtvarný kroužek
Keramický kroužek
Sportovní kroužek
Muzicírování – výuka na flétnu, kytaru

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
17. 1. 2010
Dětský karneval
21. 2. 2010
Dětská valentýnská diskotéka
28. 3. 2010
Dětský karneval s divadélkem
21. 11. 2010
Dětská diskotéka
4. 12. 2010
Mikulášská nadílka

4. 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.
Odpovědný pracovník: Zdeněk Hradil
e-mail: zdenek.hradil@idomino.eu
web: www.idomino.eu
ČINNOST V ROCE 2010
5. – 7. 2. 2010
3. – 5. 4. 2010
14. – 16. 5. 2010
24. – 28. 5. 2010
červenec – srpen 2010
29. – 31. 10. 2010
3. – 5. 12. 2010

Sněhový víkend pro rodinu
Velikonoční prodloužený víkend
Víkend pro rodinu
Škola v přírodě pro MŠ Zlín – Osvoboditelů
„Léto s DOMINEM“ – pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež
Podzimní prodloužený víkend
Mikulášský víkend pro malé i velké

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY
V létě 2010 jsme pořádali celkem 49 táborů (13 pobytových a 36 příměstských) různého zaměření (např. taneční, sportovní, dobrodružný,
lyžařský, příměstský, výtvarný, kouzelnický, jazykový, pohádkový, rodinný apod.). V roce 2010 jsme odrekreovali cca 618 dětí.
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5. TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
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.
Úzce spolupracujeme s NIPOS – Artama Praha, oddělení dětského a scénického tance.
Odpovědný pracovník: Martina Hozová
e-mail: martina.hozova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
V Taneční škole DOMINO pracujeme 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 2010
leden 2010
Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 2. pololetí školního roku 2009/2010
26. 3. 2010
Regionální přehlídka dětských skupin scénického tance ve spolupráci s NIPOS Artama Praha
20. – 23. 5. 2010
Taneční festival „O Zlatý klobouček 2010“
23. – 27. 8. 2010
Taneční soustředění ve Zlíně
srpen/září 2010
Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 1. pololetí školního roku 2010/2011
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY
Naše taneční škola s úspěchem reprezentovala Zlínský kraj a celou Českou republiku na vysokých republikových soutěžích.

6. DOMINO PREVENCE
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.
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Odpovědný pracovník: Mgr. Martina Pastorčáková
e-mail: martina.pastorcakova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
• Provoz herny – děti mají možnost si vybrat 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 jsme měli provoz (z nedostatku finančních prostředků) dětského klubu tři odpoledne v týdnu po dobu školního roku.
7. 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.
Odpovědný pracovník: Ing. Kristýna Jurčová
e-mail: info@idomino.eu
ČINNOST V ROCE 2010
Leden – červen 2010
Vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží.
22. 12. 2010
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.
8. DOMINO VZDĚLÁVÁNÍ
Zajišťování vzdělávání a odborné přípravy členů a 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.
Odpovědný pracovník: Ing. Mgr. Leona Hozová
e-mail: leona.hozova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
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.
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NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
26. – 28. 2. 2010
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
12. – 14. 3. 2010
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
16. – 18. 4. 2010
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
14. – 16. 5. 2010
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
18. – 20. 6. 2010
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Podařilo se nám získat prodloužení Oprávnění ke školení hlavních vedoucích dětských táborů i pro rok 2011.
9. DOMINO ADMINISTRATIVA
Zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Fundraising.
Sponzorství. Dárcovství. Administrativa, personalistika, účetnictví organizace.
Odpovědný pracovník: Michaela Slavíková
e-mail: michaela.slavikova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2010
Středisko DOMINO administrativa: Psaní projektů a žádostí o dotace. Správa webových stránek a e-mailových adres.
Pravidelné porady. Vypomáhání jednotlivým střediskům při realizaci akcí.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2010
Příprava a realizace šestnácté valné hromady občanského sdružení, která se konala dne 21. 12. 2010.
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
Do 31. 12. 2010 pracovala správní rada a revizní komise v tomto složení:
SPRÁVNÍ RADA

REVIZNÍ KOMISE

Ing. et Mgr. Leona Hozová – předsedkyně správní rady

Dagmar Malenovská – předsedkyně revizní komise

Jana Adamcová

– místopředsedkyně správní rady

Bc. Martina Pastorčáková – členka revizní komise

MUDr. Jana Pelková

– členka správní rady

Martina Hozová

– členka správní rady

Zdeněk Hradil

– člen správní rady

Na svém řádném zasedání, které se konalo dne 24. 7. 2010 ve Zlíně, zvolila valná hromada statutární zástupce organizace,
dále členy do správní rady občanského sdružení a členy do revizní komise občanského sdružení DOMINO cz, o. s. pro léta 2011
– 2012. Dále valná hromada odsouhlasila záměry organizace na dva roky dopředu a finanční zprávu o hospodaření.

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří občanské sdružení DOMINO v roce 2010 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, 760 05 Zlín 5

Adresa kanceláře:

Santražiny 4224, 760 01 Zlín

Statutární zástupce:

Ing. 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 2010:

Počet lektorů v roce 2010:
Počet dobrovolných pracovníků v roce 2010:
Počet pracovišť – poboček:
Pro rok 2010 byl stanoven členský příspěvek na 50,00 Kč
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1.822
z toho do 18 let:

1.631

od 19 do 26 let:

191
33
102
10

ZÁMĚRY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO PRO ROK 2011
V roce 2011 chceme uskutečnit tyto plány:
• pro svoji profesionalitu, kvalitu a odbornost poskytovaných služeb být vyhledávanou organizací na poli sociální práce
• dovybavit ergoterapeutické pracoviště
• vyrovnávat šance osob se specifickými potřebami na běžný život ve společnosti
• rozvíjet spolupráci se svépomocnými skupinami – rodičů dětí s onemocněním cukrovkou; pěstounů, rodičů s dětmi s ADHD
• nejen zachovat, ale i dále zkvalitňovat pestrou nabídku prorodinných aktivit
• zachovat plný provoz komunitních center pro rodinu DOMINO
• 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
• zachovat stávající pracovní místa a stávající pracovní tým
• věnovat pozornost zvyšování odborné kapacity našich zaměstnanců
• 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: zlk.neziskovka.cz, www.peknyden.cz, www.kamsdetmi.com, www.nepropasni.cz,
www.detinapalube.cz, www.cesketabory.cz, www.rodinavezline.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.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO ZA ROK 2010
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,
úřad práce)

5.603.540,- Kč

nadační fondy
(Nadace Děti-kultura-sport)

25.000,- Kč

Příjmy z vlastní činnosti

91.100,- Kč

Příjmy za vlastní výkony

2.846.587,88 Kč

Ostatní výnosy

3.700,- Kč

MACHIN CZ s. r. o.

1.000,- Kč

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE:

8.570.927,88 Kč

Osobní náklady

4.245.786,- Kč

Materiálové náklady

1.728.292,- Kč

Nemateriálové náklady

2.437.430,- Kč

Ostatní náklady

145.390,15 Kč

VÝDAJE CELKEM
Nadace Děti-kultura-sport
0,5 %

nemateriálové náklady
28 %

ostatní
2%
osobní náklady
49 %

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
54 %

Město
Morkovice-Slížany
0,5 %
Zlínský kraj
1%
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MACHIN CZ s. r. o.
0,5 %
Město Uherské Hradiště
1%

Vlastní prostředky,
členské příspěvky
34 %

Statutární město Zlín
5%

8.556.898,15 Kč

Ministerstvo kultury ČR
1%
Město Otrokovice
0,5 %

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
2%

materiálové náklady
21 %

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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HODNOCENÍ ROKU 2010
Rok 2010 s sebou přinesl celou řadu významných okamžiků. Dařilo se nám plnit záměry, které jsme si pro rok 2010 předsevzali. Nejen, že byla zachována nabídka námi poskytovaných služeb, ale podařilo se nám ji rozšířit o nové služby – např. kroužek
pro hyperaktivní děti, pravidelná setkávání svépomocných skupin, nové poradenství, supervizi.
Významný okamžik pro organizaci DOMINO nastal i v létě 2010, kdy se nám podařilo otevřít dětské hřiště Mraveniště
a ergoterapeutickou kavárnu Mraveniště. Dále se nám podařilo získat, vybavit a otevřít nové prostory pro Komunitní centrum
DOMINO – Morkovice-Slížany.
V roce 2010 bylo organizaci DOMINO uděleno Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to Krajským úřadem Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany.

ZÁVĚR
Tato výroční zpráva poskytuje komplexní pohled na zhodnocení uplynulého roku 2010. Přáli bychom si, aby i příští rok byl
nejméně tak úspěšný, jako rok 2010.
Na závěr patří poděkovat předsedkyni správní rady paní Ing. Mgr. Leoně Hozové, která se velkým dílem zasloužila o každodenní život organizace DOMINO již 18. rokem. Dík patří i všem členům správní rady.
Výroční zprávu pro rok 2010 zpracovala: Ing. Alena Polášková
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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