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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY DOMINO cz, o. s.
Vážení a milí přátelé organizace DOMINO,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva, která je krátkým ohlédnutím za činností organizace DOMINO v roce 2012.
Upřímně děkuji všem kolegyním, kolegům a dobrovolníkům za jejich poctivou a mnohdy
náročnou práci. Poděkování taktéž patří všem našim členům a klientům za jejich názory, podněty. Vítáme nové nápady a nebráníme se ani kritickým připomínkám. Zpětnou vazbu vnímáme
jako impuls, který nás posouvá dál. Rovněž bez finanční pomoci a podpory donátorů by se nám
nepodařilo nabídnout a zrealizovat celou řadu rozmanitých projektů v takovém rozsahu, v jakém
jsme je chtěli našim klientům poskytnout. Podpory si velmi vážíme a věříme, že naše spolupráce
bude pokračovat i nadále.
Pro naplňování poslání a cílů naší organizace je nesmírně důležitá i vzájemná spolupráce s pracovníky státních i nestátních
organizací a úřadů.
Každý rok je pro nás příležitostí nabídku našich služeb vylepšovat a kvalitně poskytovat. Mám proto velkou radost z toho,
že mezi nás přicházejí stále noví zájemci o naše služby, účastní se programů, navštěvují naše akce, či se aktivně podílejí i na
jejich vytváření.
V uplynulém roce se nám dařilo úspěšně realizovat projekty zaměřené na komplexní podporu a rozvoj náhradní rodinné
péče v rámci Zlínského kraje; pomoc pěstounským rodinám, zejména pak dětem z náhradní rodinné péče; preventivní programy
na podporu rodiny; podporu dětí a mladých lidí z dětských domovů v integraci do života společnosti apod.
Je před námi rok 2013, který s sebou přinese i celou řadu změn (např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Do dalších let
bych proto přála naší organizaci, aby se jí dařilo stejně i v následujícím roce a aby našla dostatek spokojených členů a klientů,
přízeň donátorů.
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, podpora dětí z oblasti náhradní péče.

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
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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 činností, pracovní, sociální a výchovnou rehabilitací dětem z náhradní péče.
• Zabezpečením provozu šesti komunitních center pro rodinu ve Zlínském kraji.
• Poskytováním odborného poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné
poradenství, individuální psychologické poradenství, psychosociální poradenství,
speciálně pedagogické poradenství, poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství
sociálně-právního charakteru, individuální poradenství pro děti z dětských domovů,
poradenství pro pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků,
supervizní podporu).
• 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 péčí 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.
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ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO V ROCE 2012
1. PROJEKT MRAVENIŠTĚ 67-BG-086
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Termín realizace projektu: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2013
Celkové náklady projektu: 2.789.951,- Kč
Výše grantu: 2.475.316,- Kč
Bližší informace o projektu: http://domino-doprovazeni.cz/
Místo poskytování služeb: Dětská 4698, 760 05 Zlín
Projekt Mraveniště 67-BG-086 je určen dětem a mladým lidem k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro zvládání požadavků samostatného života (zejména řešení situací spojených se vzděláním, zaměstnáním, bydlením, hospodařením a nakládáním s penězi,
osobním životem, volným časem apod.).
CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
• děti a mládež, které jsou umístěné v náhradní výchovné péči (dětský domov)
AKTIVITY PROJEKTU:
• víkendová setkávání pro děti a mladé lidi z dětských domovů
• individuální setkávání a práce s klientem – techniky poradenské podpory, osobní nácvik
samostatných úkonů při vyřizování úředních i osobních záležitostí
• ergoterapie – umožnění praktické zkušenosti v rámci brigády v ergoterapeutickém pracovišti Mraveniště
• vzdělávání odborných pracovníků projektu
• organizace a realizace mezinárodní konference na téma: Úskalí náhradní rodinné a výchovné péče
ČINNOST V ROCE 2012
• 27. – 29. 1. 2012 – Víkendové setkání, během kterého se klienti seznámili se zásadami první pomoci, rozvíjeli si sociální dovednosti,
posilovali týmovou spolupráci. Prostřednictvím „úkolové hry ve městě“ si klienti mohli vyzkoušet řadu praktických činností, se kterými se
mohou setkat v každodenním životě (např. zjišťování dopravního spojení, nakupování, fungování úřadů a kulturních institucí). Setkání se
zúčastnilo 24 klientů.
• 27. – 29. 4. 2012 – Víkendové setkání, které bylo zaměřeno na posílení asertivního chování klientů, rozvoj paměti, komunikačních dovedností. Po celou dobu setkání bylo klientům poskytováno individuální poradenství, individuální i skupinové rozhovory. Klientům byla i na
tomto víkendovém setkání zprostředkována možnost zdokonalení se v sociálních dovednostech (návštěva veřejných institucí – Česká pošta,
Komerční banka). U klientů se projevila větší míra samostatnosti, zmírnění komunikačních bariér mezi nimi a pracovníky institucí. Setkání
se zúčastnilo 14 klientů.
• 4. – 6. 5. 2012 – Víkendové setkání, jehož cílem bylo podporovat schopnost pomoci druhým, prevence rizikového chování, seznámit klienty
s možnostmi aktivního využití volného času. Klienti byli rovněž seznámeni s tématy, které se týkaly pozitivního vztahu k přírodě, zdravého
životního stylu. Během setkání byl rovněž kladen důraz na upevňování společenského chování klientů – např. vzájemné vztahy mezi klienty,
úcta ke starším osobám, chování klientů v situacích každodenního života. Setkání se zúčastnilo celkem 15 klientů.
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•

•

•

18. – 21. 10. 2012 – Výcvik sociálně-psychologických dovedností pro klienty. Tématem výcviku byla komunikace. Cílem výcviku byl rozvoj
komunikačních a interakčních dovedností klientů, stejně jako prohloubení sebereflexe. Na základě zážitkových aktivit a vzájemného sdílení
zkušeností měli účastníci také možnost zdokonalit své sociální dovednosti. Aktivity probíhaly jak individuálně, tak skupinově, a byly tak
zaměřeny jednat na sebepoznání, ale také na rozvoj skupinové interakce a spolupráce. Cílovou skupinou výcviku bylo 11 dospívajících
klientů ve věku od 14 do 18 let.
ERGOTERAPIE – dětem starším 15 let umožňujeme praktickou zkušenost v rámci brigády v ergoterapeutickém pracovišti Mraveniště
(nácviková kavárna). V období leden – duben 2012 absolvovalo 12 zájemců o zařazení do plného provozu ergoterapeutického pracoviště,
40 hodinový Teoreticko-praktický kurz, jehož absolvování je jednou z podmínek přijetí do ergoterapie. V průběhu roku 2012 bylo do praktického nácviku v ergoterapeutickém pracovišti zařazeno celkem 8 klientů. Každý klient, který absolvoval praktický nácvik v ergoterapeutickém pracovišti, obdržel osvědčení. Rovněž o absolvování Teoreticko-praktického kurzu obdrželi všichni klienti osvědčení.
VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PROJEKTU – 3 pracovnice projektu byly od června 2011 zapojeny do dvouletého výcviku Sociální
pracovník v oblasti práce s rodinou – systematický výcvik, byl ukončen v březnu 2013. 2 pracovnice projektu se v roce 2012 zúčastnily
akreditovaného kurzu Dramaterapie a 2 pracovnice projektu se zúčastnily kurzu Sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí. 3 pracovnice projektu se zúčastnily 3 denního zážitkového semináře Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících organizací pro náhradní péči.
1 pracovnice projektu se zúčastnila kurzu Terapeutické techniky zaměřené na narativní přístup (absolvování kurzu leden 2013).

2. MIKROPROJEKT VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE CZ/FMP.04/0150
Žadatel: DOMINO cz, o. s., Zlín
Slovenský partner: Centrum sociálnych služieb Fantázia,
Kysucké Nové Mesto
Český partner: Domov Jitka, o. p. s., Vsetín
Termín realizace projektu: 1. 6. – 31. 5. 2012
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé, komplexní
a ucelené partnerské spolupráce v rámci práce s cílovou skupinou a poskytnutí nových či stávajících kvalitnějších služeb
a péče na základě výměny zkušeností a znalostí v oblasti použití speciálních technik a nových forem sociální práce.
CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
• Zdravotně a sociálně znevýhodněné děti a mládež
• pracovníci podpořených organizací
• podpořené organizace
AKTIVITY PROJEKTU:
1. sdílení zkušeností
2. rehabilitace
3. kulturní a společenské akce
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ČINNOST V ROCE 2012
• 9. 1. – 31. 1. 2012 – v prostorách Žilinského samosprávného kraje probíhala prezentace výrobků, které vytvořili klienti partnerských organizací v průběhu realizace projektu. Součástí výstavy byla i výstava fotografií z realizace projektu. Výstavy se zúčastnilo 120 osob.
• 24. 1 – 25. 1. 2012 – sdílení zkušeností u slovenského partnera Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckém Novém Mestě a Horném
Vadičově. Během setkání seznámili pracovnicí slovenského partnera všechny zúčastněné s praktickou ukázkou realizace léčebné rehabilitace. Setkání se zúčastnilo 11 pracovníků projektu.
• 2. 2. 2012 – rehabilitace u slovenského partnera Centra sociálnych služieb Fantázia. Setkání bylo uspořádáno za účelem přiblížení a zkvalitnění technik práce s klienty v keramické dílně. Setkání se zúčastnilo 12 pracovníků projektu.
• 7. 3. – 8. 3. 2012 – sdílení zkušeností u slovenského partnera Centra sociálnych služieb Fantázia. Výměnné setkání bylo zaměřené na sdílení zkušeností s konceptem výchovné činnosti, a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Setkání se zúčastnilo 12 pracovníků projektu.
• 8. 3. 2012 – u slovenského partnera Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckém Novém Mestě proběhlo divadelní a hudební vystoupení
s klienty partnerských organizací. Pracovníci a klienti žadatele si připravili divadelní představení s názvem „Jak pejsek a kočička pekli
dort“. Pracovníci a klienti českého partnera si nacvičili hudební pásmo, do kterého byly zakomponovány české i slovenské lidové písničky.
Zúčastnilo se celkem 102 pracovníků a klientů všech partnerských organizací.
• 15. 3. 2012 – rehabilitace u slovenského partnera Centra sociálnych služieb Fantázia. Cílem setkání bylo zprostředkovat partnerům ergoterapii v tkalcovské dílně na dobových stavech. Setkání se zúčastnilo 12 pracovníků projektu.
• 3. 5. – 20. 5. 2012 – v prostorách IH Moskva ve Zlíně byla uspořádána jarní výstava výrobků, které vytvořili klienti partnerských organizací.
Byly zde prezentovány výrobky z keramiky, pedigu, hedvábí, skla, látek, dřevěné výrobky, svíčky apod. Výstavu po celou dobu realizace
zhlédlo 61 osob.
• 4. 5. – 20. 5. 2012 – ve vestibulu Multikina Golden Apple Cinema ve Zlíně proběhla výstava fotografií z realizace mikroprojektu. Výstavy
se zúčastnilo 54 osob.
• 11. 5. – 12. 5. 2012 – sdílení zkušeností u žadatele DOMINO cz, o. s. ve Zlíně a Otrokovicích. Cílem setkání bylo předání zkušeností a
znalostí z oblasti dramaterapie. Setkání se zúčastnilo 12 pracovníků projektu.
• 12. 5. 2012 – v prostorách Kongresového a kulturního centra Otrokovická BESEDA se uskutečnilo závěrečné divadelní a taneční vystoupení s klienty partnerských organizací O ZLATÝ KLOBOUČEK. Během vystoupení se konala i Jarní výstava výrobků, které vytvořili klienti
partnerských organizací. Vystoupení a výstavy se zúčastnilo celkem 201 osob.

3. NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE – 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
POSLÁNÍ:
• podpora procesu osamostatňování dětí umístěných
v náhradní výchovné péči a mladých lidí
starších 18 let po ukončení trvání náhradní výchovné péče
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CÍL:
• nasměrování dětí z náhradní výchovné péče k lepšímu startu do života – osamostatnění se, snadnější integrace do společnosti
• vytváření nových sociálních kontaktů, vrstevnických skupin
• existence podnětného prostředí, které přispěje k harmonickému rozvoji osobnosti
• zvýšení komunikačních dovedností klientů
• zlepšení sociálního klimatu klientů
• vytvoření či prohloubení sebemotivace klientů a správného nalezení svého „já“
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti umístěné v náhradní výchovné péči (dětský domov)
• mladí lidé opouštějící dětský domov
ČINNOST V ROCE 2012:
• 18. – 20. 5. 2012 – víkendové setkání pro 16 klientů, a to ze 3 dětských domovů Zlínského kraje. Během setkání byly pro klienty připraveny seznamovací (ice-break) hry a hry pro aktivní odpočinek, činnosti zaměřené na funkční a finanční gramotnost, pro nové klienty byly
připraveny vstupní dotazníky. Po celou dobu setkání byli klientům k dispozici odborní pracovníci (speciální pedagog, psycholog, sociální
pedagogové), kteří poskytovali individuální poradenství, individuální i skupinové rozhovory.
• 15. – 29. 7. 2012 – letní integrační pobytový tábor. Pro děti a mládež z různého sociálního prostředí jsme uspořádali integrační pobyt. Po
celou dobu pobytu s dětmi pracovali odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagogové). Program pobytu byl zaměřen
nejen na smysluplné vyplnění volného času dětí a mládeže, ale i na prevenci sociálně patologických jevů, posilování sociálních vazeb mezi
účastníky. Pobytu se zúčastnilo celkem 64 dětí z náhradní péče.
• 29. 7. – 12. 8. 2012 – letní integrační pobytový tábor. Pro děti a mládež z různého sociálního prostředí jsme uspořádali integrační pobyt. Po
celou dobu pobytu s dětmi pracovali odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagogové). Program pobytu byl zaměřen
nejen na smysluplné vyplnění volného času dětí a mládeže, ale i na prevenci sociálně patologických jevů, posilování sociálních vazeb mezi
účastníky. Pobytu se zúčastnilo celkem 10 dětí z náhradní péče.
• červenec – srpen 2012 – pracovní rehabilitace, ergoterapie. Během letních prázdnin se 14 klientů zapojilo do pracovní rehabilitace,
ergoterapie. Ta probíhala v rekreačním středisku Ratiboř během letních pobytových táborů, miniškolce. Klienti vypomáhali v kuchyni, při
jednoduchých pracích v rámci údržby objektu, vypomáhali při péči o děti apod. Během ergoterapie došlo ke zjevnému rozvoji komunikačních
schopností a pracovních návyků klientů, zlepšila se orientace v prostoru.
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 výchovou
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
• zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
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4. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
POSLÁNÍ:
• podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny) v rámci Zlínského kraje
CÍL:
• vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči (pěstounství)
• poskytovat poradenství
• informacemi a osvětovou činností zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči
• doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v systému pomoci
• doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích
• podporovat právní ochranu rodiny, dětí a mládeže v náhradní rodinné péči
• zvyšovat schopnosti a dovednosti náhradních rodičů
• zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě
• přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
• pomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny
CÍLOVÁ SKUPINA:
• náhradní rodiny / rodiče (pěstounské a osvojitelské rodiny)
• děti z náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny)
• zájemci o náhradní rodinnou péči
NAŠI KLIENTI SI MOHOU VYBRAT Z ŠIROKÉ NABÍDKY SLUŽEB:
• pravidelná setkávání – náhradní rodiny, ale i zájemci o náhradní rodinnou péči mají možnost účastnit se pravidelných skupinových setkávání. Během setkávání dochází ke sdílení společných témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami. Setkávání jsou
doplněna besedami (např. Doprovázení dítěte na cestě za osamostatněním, Výchovné problémy apod.). V listopadu 2012 jsme se podíleli
na přípravách a realizaci víkendového setkání pro pěstounské rodiny s dětmi (přednášky, besedy, poradenská podpora, relaxační aktivity).
• pobytová setkání – setkání určena rodičům-pěstounům s dětmi. Tyto pobyty mají velký význam v rámci sdílení zkušeností a jejich výměny,
možnosti nastínění nových služeb, které jsou určeny pro pěstouny. Pobyty jsou doplněny besedami s diskusí, možnostmi individuálních
konzultací či terapií. V roce 2012 bylo pobytové setkání uspořádáno ve dnech 24. – 30. 8. 2012, zúčastnilo se ho 43 osob.
• psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie
• letní pobytové a příměstské tábory – pro děti od 5 do 18 let připravujeme na období letních prázdnin nabídku pobytových a příměstských táborů.
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 výchovou
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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

5. SOCIÁLNĚ SLABÉ A ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY
ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
POSLÁNÍ:
• podpora sociálně slabých a znevýhodněných rodin ze Zlínského kraje, vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé sociální situace
CÍL:
• doprovázení sociálně slabých a znevýhodněných rodin v systému pomoci
• poskytování poradenství
• podpora právní ochrany rodiny, dětí a mládeže
• rozvíjení schopností a dovedností rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí
• prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
(aktivizace dětí ulice k vlastnímu životu, smysluplné vyplnění volného času)
CÍLOVÁ SKUPINA:
• sociálně slabé a znevýhodněné rodiny ze Zlínského kraje
• děti a mládež, které jsou z nějakého důvodu vyčleněny ze společnosti, a to především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených rodin
KLIENTŮM NABÍZÍME:
• pobytová setkání – setkání určena sociálně slabých a znevýhodněným rodinám. Pobyty jsou doplněny besedami s diskusí, možnostmi individuálních konzultací či terapií.
• psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie
• letní pobytové a příměstské tábory – pro děti od 5 do 18 let připravujeme na období letních prázdnin nabídku pobytových a příměstských táborů.
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 výchovou
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
• zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
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6. 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:
6. 1. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – MRAVENIŠTĚ
KCR DOMINO ZLÍN – Mraveniště, ulice Osvoboditel 3778, 760 01 Zlín
Odpovědný pracovník: Mgr. Pavla Kašpárková
telefon: 604 911 659
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Rok 2012 byl pro Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Mraveniště velmi
úspěšný. V roce 2012 jsme se těšili hojné návštěvnosti pravidelných i jednorázových
aktivit pro děti, rodiny s dětmi, rodiče. Pracovníci centra se snažili svou nabídkou
poskytovat klientům zázemí a vytvářet ideální podmínky pro jejich rozvoj.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• 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, poradenství v rámci zdravého životního stylu, 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.
• Herna pro rodiče a děti – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• 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.
• 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.
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Sporťáci – sportovní klub pro děti ve věku 3 let, kde se naučí různé druhy sportů a jejich pravidla.
Floorball – sportovní klub pro děti ve věku od 3 do 9 let, kteří se ho chtějí naučit a zahrát si ho s kamarády.
Keramika – keramický kroužek. Děti si zdokonalují jemnou motoriku, rozvíjí fantazii, představivost.
Nebuď líný – zdravotní tělesná výchova, pohybové aktivity soustřeďující se na procvičení celého těla.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012
15. 1. 2012
Rodinný ples
12. 2. 2012
Valentýnská diskotéka
21. 2. – 23. 2. 2012
Bazárek dětského zboží
18. 3. 2012
Dětský karneval
3. – 6. 4. 2012
Velikonoční vyrábění
26. 4. 2012
Zelená zahrádka
27. 4. 2012
Pálení čarodějnic
17. 5. 2012
Den pro rodinu
17. 5. 2012
Besídka ke Dni matek
24. 5. 2012
Správná výživa u dětí
1. 6. 2012
Den dětí
5. 9. – 6. 9. 2012
Bazárek dětského zboží

6. 9. 2012
18. 10. 2012
4. 11. 2012
7. 11. 2012
14. 11. 2012
17. 11. 2012
21. 11. 2012
28. 11. 2012
5. 12. 2012
6. 12. 2012
9. 12. 2012
12. 12. 2012
19. 12. 2012

Rodinná olympiáda
Hubneme s úsměvem
Karneval
Výroba obrázků z přírodnin
Keramická dílnička
Světluškový rej
Výroba podzimních lucerniček
Výroba adventních kalendářů
Vánoční dílničky
Vánoční besídka s mikulášskou nadílkou
Mikuláš
Vánoční dílničky
Vánoční dílničky

6. 2. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY
KCR DOMINO ZLÍN – Jižní Svahy, ulice Družstevní 4514, 760 05 Zlín
Odpovědný pracovník: Bc. Kateřina Slintáková
telefon: 739 866 556
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Jižní Svahy bylo v roce 2012 plné
radosti a dětských úsměvů. V našem centru se zaměřujeme na všestrannou podporu
rodin, což se s velkým úspěchem daří realizovat. Nabízíme mimo jiné miniškolku
pro děti od 1 do 5 let, hlídání dětí, jesličky pro děti od 1 roku. Pro děti je mimo jiné
připraven odborný pedagogický dozor, zábavné rozvojové hry.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• 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.
• 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.
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Herna pro rodiče a děti – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
Maňáskové divadélko – pravidelně 1x týdně jsme připravovali maňáskové divadélko pro nejmenší.
Všeználkova miniškolka – pro děti od 1 do 5 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky.
Hlídání dětí – v rámci slaďování pracovních a rodičovských povinností rodičů.
Jesličky – určeno pro děti od 1 roku. Výchovný a zájmový program.
Klub PARÁDA – klub pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením.
Úžasňáci – kroužek pro hyperaktivní děti ve věku od 4 do 7 let.
Pravidelná setkávání – náhradní rodinná péče. Prostor ke sdílení společných témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními
rodinami.

6. 3. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE
KCR DOMINO – Otrokovice, ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice
Odpovědný vedoucí: Jana Navrátilová
telefon: 731 261 981
e-mail: kcr.otrokovice@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Komunitní centru pro rodinu DOMINO – Otrokovice klade důraz na zdravou funkčnost rodin s dětmi a svými aktivitami se snaží přispívat
k lepšímu využití těchto rodin v Otrokovicích. V roce 2012 jsme zaznamenali velký zájem o naše aktivity. U veškerých aktivit je kladen důraz na
rozvoj prosociálního chování, grafomotorických funkcí, komunikačních schopností, získání správných hygienických návyků atd., a to prostřednictvím zábavných cvičení a her.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• 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, poradenství v rámci zdravého životního stylu, 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.
• Herna pro rodiče a děti – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu nářadí.
• 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 6 let.
• Správňáci – sportovní klub pro kluky a holky od 3 do 9 let, kde se naučí různé druhy sportů a jejich pravidla.
• Notička – kroužek, který položí základy muzikálním schopnostem dítěte od 4 let a rozvíjí smysl pro rytmus.
• Taneční kroužek – pohybový kroužek za pomoci dětských písniček, básniček a her.
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Odpolední tvořeníčko – čas pro šikovné dětské ručičky s pomocí rodičů.
Klub PARÁDA – klub pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením.
Nebuď líný – zdravotní tělesná výchova, pohybové aktivity soustřeďující se na procvičení celého těla.
Úžasňáci – klub pro hyperaktivní děti – pohybová, grafomotorická cvičení, trénink pozornosti, relaxační prvky aj.
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.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012
3. 2. 2012
O pejskovi a kočičce
10. 2. 2012
O strašidýlku Josífkovi
17. 2. 2012
O princezně na hrášku
23. 3. 2012
Biopotraviny
29. 3. 2012
Velikonoční tvoření
6. 4. 2012
Malování velikonočních vajíček
31. 5. 2012
Výroba dárkových krabiček
21. 6. 2012
Malování na kamínky

17. 10. 2012
29. 10. 2012
12. 11. 2012
26. 11. 2012
28. 11. 2012
7. 12. 2012
10. 12. 2012
17. 12. 2012
18. 12. 2012

Podzimní lampičky
Výroba dýní
Podzimní tvoření
Výroba adventních věnců
Výroba adventních věnců
Mikulášská nadílka
Výroba vánočních svícnů
Vánoční koledování
Zdravé pečení – bezlepkové a diabetické pečení

6. 4. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KCR DOMINO – Uherské Hradiště, 1. máje 91, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
Odpovědný vedoucí: Mgr. Martina Pastorčáková
telefon: 732 575 197
e-mail: kcr.uh@idomino.eu
web: www.idomino.eu
V našem centru se snažíme přispívat k všestranné pomoci rodině, posilovat zdravou funkčnost rodin a předcházet negativním jevům
v rodinách. V roce 2012 se nám dařilo plnit cíle, které jsme si stanovili.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• 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.
• Doučování – určeno dětem navštěvujícím základní školu, základní školu praktickou či speciální.
• Mix dance – výuka známých a oblíbených tanečních stylů jako je HIP HOP, DISCO DANCE. Určeno dětem od 7 do 12 let.
• Street dance – výuka známých a oblíbených tanečních stylů jako je HIP HOP, R´N´B´či STREET DANCE. Určeno dětem od 13 let a výše.
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6. 5. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Chvalčov, ulice Školní 742, 768 72 Chvalčov
Odpovědná vedoucí: Elen Egerová
telefon: 604 305 055
e-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu
web: www.idomino.eu
Všechny pravidelné aktivity, kroužky, besedy, přednášky, poradenství a akce pořádané v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov
jsou zaměřeny na podporu rodin, rozvoj dětských dovedností a prohlubování vztahů jak v oblasti rodin, tak i sociálních vztahů. Naše centrum je
pro mnoho rodin místem setkávání a prožívání smysluplného času. Jsme místo otevřené a nabízející pomoc a podporu všem rodinám, matkám
a pěstounským rodinám v jejich nelehké roli při výchově dětí.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• 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, poradenství v rámci zdravého životního stylu, 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.
• Herna pro rodiče a děti – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu
nářadí.
• 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.
• Malovaná písnička – spojení hudebního projevu s výtvarným tvořením pro děti od 3 do 6 let.
• 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.
• 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.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012
1. 2. 2012
Umění komunikace
13. 2. 2012
Dětský karneval
15. 2. 2012
Pozitivní povahové profily
4. 3. 2012
Dětský karneval
17. 4. 2012
Dámská jízda
8. 6. 2012
Skákat, hopsat, to je prima
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10. 6. 2012
20. 6. 2012
24. 10. 2012
27. 11. 2012
30. 11. 2012
5. 12. 2012

Pohádkový les
Zelená zahrádka
Světluškový rej
Předvánoční dámská jízda
Zdravé pečení
Mikuláš

6. 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
Rok 2012 byl v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Morkovice-Slížany ve znamení podpory vztahů mezi partnery, což je předpoklad stabilních a funkčních rodin. Dobré vztahy v rodinách umožňují dětem
prožívat dětství v klidném a zdravém prostředí a rozvíjet se ve všech oblastech své osobnosti. V červnu
2012 došlo k omezení provozu centra.
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• 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,
poradenství v rámci zdravého životního stylu, 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.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu
bazénku, k hračkám a sportovnímu nářadí.
• Šikulka – výtvarný kroužek pro děti ve věku od 2 do 4 let.
• Tvořínek – výtvarný kroužek pro děti od 3 let.
• 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.
• Herna pro rodiče a dětí – volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, trampolínám, k relaxačnímu
bazénku, k hračkám a sportovnímu nářadí.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012
7. 3. 2012
Dámská jízda
28. 3. 2012
Výtvarná dílnička – Vítání jara
25. 4. 2012
Výtvarná dílnička – Den Země
30. 5. 2012
Den dětí
20. 6. 2012
Rozloučení se školním rokem
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6. 7. DOMINO DĚTSKÁ
DOMINO DĚTSKÁ, ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
telefon: 739 141 082
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, speciálně
pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků

7. 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: Alena Stružková
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012
V roce 2012 jsme měli pro děti a mládež v nabídce tyto kroužky:
• Floorbalový kroužek
• Správňáci – sportovní klub pro kluky
• Sporťáci – sportovní klub pro menší děti
• Džampík – sportovní klub pro rodiče s dětmi
• Výtvarný kroužek
• Keramický kroužek
• Sportovní kroužek
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012
15. 1. 2012
Rodinný ples
12. 2. 2012
Dětská valentýnská diskotéka
18. 3. 2012
Dětský karneval
4. 11. 2012
Dětská diskotéka
9. 12. 2012
Mikulášská nadílka
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8. 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: Bc. Zdeněk Hradil
e-mail: zdenek.hradil@idomino.eu
web: www.idomino.eu
ČINNOST V ROCE 2012
6. 4. – 8. 4. 2012
11. – 15. 6. 2012
červenec – srpen 2012
23. 11. – 25. 11. 2012

Putování s Velikonočním zajíčkem
Škola v přírodě pro MŠ Zlín – Osvoboditelů
„Léto s DOMINEM“ – pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež
Šmoulí království

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
V létě 2012 jsme pořádali celkem 51 táborů (16 pobytových a 35 příměstských) různého zaměření (např. taneční, sportovní, dobrodružný,
crazy, výtvarný, pohádkový, rodinný apod.). V roce 2012 jsme zrekreovali cca 900 dětí.

9. 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: Bc. Martina Hozová
e-mail: martina.hozova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012:
V Taneční škole DOMINO 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).

19

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012:
leden 2012
Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 2. pololetí školního roku 2011/2012
16. 3. 2012
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance ve spolupráci s NIPOS Artama Praha
21. 4. 2012
Tancer Cup
25. 5. – 26. 5. 2012
Bambiriáda 2012
12. 5. 2012
Taneční festival „O Zlatý klobouček 2012“
31. 7. – 3. 8. 2012
Taneční soustředění ve Zlíně
srpen/září 2012
Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 1. pololetí školního roku 2012/2013
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Naše taneční škola s úspěchem reprezentovala Zlínský kraj a celou Českou republiku na vysokých republikových soutěžích.
10. 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.
Odpovědný pracovník: Mgr. Martina Pastorčáková
e-mail: martina.pastorcakova@idomino.eu
PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2012:
• Crazy club – děti mají možnost si vybrat aktivitu, na kterou mají momentálně chuť a náladu, ale mohou si zde třeba napsat i své domácí úkoly.
• Provoz odborné poradny
11. 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: Mgr. Helena Langerová
e-mail: info@idomino.eu
ČINNOST V ROCE 2012:
Leden – červen 2012
20. 12. 2012

vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží.
slavnostní setkání a odměňování dobrovolných pracovníků.

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Naše sdružení registruje 107 dobrovolných pracovníků, kteří pracují v naší organizaci s dětmi a mládeží. Dobrovolní pracovníci pracují v naší
organizaci na základě příkazní smlouvy.
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12. 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 2012:
Pro pracovníky naší organizace jsme v průběhu roku zajišťovali odborné kurzy, semináře a školení.
• Mezi neziskovými organizacemi: vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti práce s rodinou.
• Pro odborné pracovníky zájmových útvarů: koncept ergoterapie, výtvarné kurzy – kurz keramiky, taneční semináře a workshopy.
• Pro administrativní pracovníky: strategické plánování, finanční řízení.
• Pro pedagogické pracovníky: syndrom vyhoření, pedagog volného času.
NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2012:
20. 4. 2012
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
21. 4. 2012
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
22. 4. 2012
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín

19. 5. 2012
9. 6. 2012

Školení hlavních vedoucích táborů Zlín
Školení hlavních vedoucích táborů Zlín

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
V roce 2012 nám bylo opět prodlouženo Oprávnění ke školení hlavních vedoucích dětských táborů vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
13. 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 2012:
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 2012:
Příprava a realizace osmnácté valné hromady občanského sdružení, která se konala dne 20. 12. 2012.
DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Získání finančních prostředků a mediálních darů potřebných k zajištění chodu občanského sdružení DOMINO.
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ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 pracovala správní rada a revizní komise v tomto složení:
SPRÁVNÍ RADA:
Ing. Mgr. Leona Hozová

předsedkyně správní rady

Mgr. Jana Adamcová

místopředsedkyně správní rady

Milada Zemčíková

členka správní rady

Bc. Martina Hozová

členka správní rady

Bc. Zdeněk Hradil

člen správní rady

REVIZNÍ KOMISE:
Dagmar Malenovská

předsedkyně revizní komise

Mgr. Martina Pastorčáková

členka revizní komise

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří občanské sdružení DOMINO v roce 2012 finančně a materiálně podpořili:
• MPSV ČR

• Zlínský kraj

• MŠMT ČR

• Statutární město Zlín

• MK ČR

• Město Morkovice-Slížany

• MZ ČR

• Město Otrokovice

• Nadace Partnerství

• Nadační fond Albert dětem

• Fond mikroprojektů

• NROS

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/1-19674/93-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
Mgr. Jana Adamcová, místopředsedkyně 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 2012:

Počet lektorů v roce 2012:
Počet dobrovolných pracovníků v roce 2012:
Počet pracovišť – poboček:
Pro rok 2012 byl stanoven členský příspěvek na 50 Kč
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1 677
z toho do 18 let:

1 398

od 19 do 26 let:

279
15
107
10

ZÁMĚRY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO PRO ROK 2013
V ROCE 2013 CHCEME USKUTEČNIT TYTO PLÁNY:
• být vyhledávanou organizací na poli sociální práce poskytující profesionální, kvalitní a odborné služby
• zaměřit se na rozvoj, podporu a zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči ve Zlínském kraji (osvěta, poradenské služby)
• rozšířit Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o oblast pěstounské péče
• rozvíjet spolupráci se svépomocnými a podpůrnými skupinami – rodičů – pěstounů; rodičů dětí s onemocněním cukrovkou;
rodičů s dětmi s ADHD; rodičů s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
• zachovat provoz ergoterapeutického pracoviště
• nejen zachovat, ale i dále zkvalitňovat pestrou nabídku prorodinných aktivit
• zachovat a rozšířit nabídku služeb v dětských klubech na způsob nízkoprahových center
• 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 Bystřice
pod Hostýnem, města Uherské Hradiště a obce Chvalčov

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 sociální sítě facebook.com
• prostřednictvím tisku – Magazín města Zlína, Zlínský zpravodaj, Otrokovické noviny, Zpravodaj města Morkovice-Slížany,
Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem
• prostřednictvím nástěnek
• prostřednictvím informačních brožur, letáků a Newsletteru.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO ZA ROK 2012
VÝNOSY

Státní a obecní dotace a granty (MPSV, ČR, MŠMT ČR, Zlínský kraj,
Statutární město Zlín, Zlínský kraj, Město Otrokovice, úřad práce)

3 597 140 Kč

Nadační fondy (Nadace Partnerství, Nadační fond Albert dětem)

1 030 942 Kč

Příjmy z vlastní činnosti

83 850 Kč

Příjmy za vlastní výkony

3 156 982 Kč

Ostatní výnosy

NÁKLADY

6 045 Kč

VÝNOSY CELKEM

7 874 959 Kč

Osobní náklady

4 199 551 Kč

Materiálové náklady

1 225 140 Kč

Nemateriálové náklady

1 380 856 Kč

Ostatní náklady

1 030 764 Kč

NÁKLADY CELKEM

7 836 311 Kč

Příjmy za vlastní výkony
41 %

Ostatní výnosy
2,5 %

Město Otrokovice
0,3 %

Vlastní prostředky,
členské příspěvky
1%

Osobní náklady
53 %
Nemateriálové náklady
18 %

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
2,7 %

Ministerstvo kultury
0,6 %

Statutární město Zlín
5%
Zlínský kraj
0,5 %
Ministerstvo zdravotnictví
0,8 %

Nadace Partnerství
Nadační fond Albert
11 %
1,6 %
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Ostatní
13 %

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
33 %

Materiálové náklady
16 %

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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HODNOCENÍ ROKU 2012
Rok 2012 s sebou přinesl celou řadu významných okamžiků. V roce 2012 se nám dařilo plnit cíle, které jsme si předsevzali.
Úspěšně jsme ukončili realizaci velkého projektu VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE CZ/FMP.04/0150, který byl financován z Fondu
mikroprojektů.
Podařilo se nám získat podporu dalšího velkého projektu NA VLNÁCH CZ/FMP.08/0226, který je financován z Fondu
mikroprojektů.
Závěrem roku 2012 jsme si podali žádost o rozšíření Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

ZÁVĚR
Tato výroční zpráva poskytuje komplexní pohled na zhodnocení uplynulého roku 2012. Doufáme, že čas i úsilí, které
zaměstnanci, členové, dobrovolníci a spousta dalších lidí organizaci věnovali, se zúročí a že příští rok bude nejméně tak
úspěšný, jako rok 2012.
Na závěr patří poděkovat předsedkyni správní rady paní Ing. Mgr. Leoně Hozové, která se velkým dílem zasloužila
o každodenní život organizace DOMINO. Dík patří i všem členům správní rady.
Výroční zprávu pro rok 2012 zpracovala: Ing. Alena Hovorková
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

