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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY DOMINO cz, o. s.

Vá�ení a milí p�átelé organizace 
DOMINO,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva, která je krátkým ohlédnutím za činností organizace 

DOMINO v roce 2013, a i možným zamyšlením se nad dalším vývojem organizace do budoucna. 

Největší odměnou zahradníka za jeho práci je vonící zahrada obtěžkaná plody. A jeho radost 

je o to větší, o co těžší podmínky měl při obdělávání půdy. Osudy některých našich klientů, kteří 

k nám přicházejí, jsou někdy hodně komplikované a zdají se pro vypěstování plodného života ne-

možné. Přesto se v uplynulém roce u řady z nich podařilo pomocí systematické a dlouhodobé práce 

sklidit drobné plody. Pomohli jsme řadě našich klientů s řešením jejich náročných životních situací. 

A proto�e zahradu netvo�í jen půda, 
je t�eba pamatovat i na zázemí... 

Rok 2013 byl pro naše sdružení rokem „šťastné dvacítky“. Ano, je tomu tak, završili jsme dvacet let existence organizace. 

Za celou dobu působnosti naší organizace jsme nasbírali mnoho zkušeností. Naším cílem je především kvalitně odvedená práce 

a spokojený klient. 

Počátkem roku 2013 rozšířilo, na základě novely zák. 359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí, naše středisko Náhrad-

ní rodinné péče své služby formou sepisováním Dohod o výkonu pěstounské péče a poskytováním dalších návazných služeb.

V průběhu roku 2013 zahájila svou činnost nová pobočka organizace v Uherském Brodě. Nově také rozšiřuje organizace 

svoji činnost i do Moravskoslezského kraje, konkrétně do regionu Nový Jičín a i do Olomouckého kraje, konkrétně do regionu 

Přerovsko. 

V  roce 2013 jsme úspěšně realizovali projekty zaměřené na komplexní podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v rámci 

Zlínského kraje, pomoci pěstounským rodinám, zejména dětem z náhradní rodinné péče, preventivní programy na podporu 

rodin, podporu dětí a mladých lidí z dětských domovů v začleňování do života společnosti. 
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Dvacátý rok byl také rokem plánování, 
transformace a rozvoje. 

>>> … plánování …  uvědomujeme si, že potřeba práce v segmentu zkvalitňování života a doprová-

zení rodin s dětmi je v našem regionu veliká. V rámci strategického plánování jsme v organizaci vytyčili základní okruhy posky-

tování podpory, poradenství a pomoci našim klientům, tzn. více jsme strukturovali podporu běžným rodinám s dětmi, náhradním 

rodinám a sociálně slabým rodinám s dětmi, dále dětem a mladým dospělým z náhradní péče. 

>>> … transformace … nový občanský zákoník, který vstoupil v planost od 1. 1. 2014 se 

podstatně dotýká fungování všech neziskových organizací v ČR. Proto jsme se naší přeměně věnovali již od počátku roku 2013. 

Loučíme se tedy s občanským sdružením a stáváme se obecně prospěšnou společností.

>>> … rozvoj … i nadále pracujeme na rozvoji a zkvalitňování nových služeb, zejména však ergotera-

peutických pracovišť pro mladé lidi z náhradní péče či ze sociálně slabých rodin. K tomuto rozvoji nám i napomáhají projekty, 

které podrobně popisujeme v této výroční zprávě.

Jsme si vědomi, že naše činnost by neměla smysl, kdyby nereagovala na reálné potřeby našich klientů. Jsme rádi, že klienty 

naše činnost stále zajímá a hojně využívají nabídku našich aktivit, programů a služeb. Velmi si vážíme jejich přízně.

Pro naplňování poslání a cílů organizace je pro nás nesmírně důležitá i vzájemná spolupráce s pracovníky státních i ne-

státních organizací a úřadů.

Nesmím zapomenout ani na velké a upřímné poděkování všem pracovníkům organizace, kolegyním, kolegům a dobrovolní-

kům, za jejich poctivou a mnohdy náročnou práci, za jejich obětavost, pokoru a za srdce na správném místě. 

Poděkování taktéž patří všem našim členům, příznivcům a klientům za jejich názory, podněty. Vítáme nové nápady a nebrá-

níme se ani kritickým připomínkám. Zpětnou vazbu vnímáme jako impuls, který nás posouvá dál. 

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.

Do dalších let bych proto přála naší organizaci, jejím pracovníkům, aby se jí dařilo stejně i v následujícím roce 2014, a aby 

našla dostatek spokojených členů, příznivců a klientů, a samozřejmě i přízeň donátorů. 

      PhDr. Ing. Mgr. Leona HOZOVÁ, Ph.D. MBA

      leona.hozova@idomino.eu

      předsedkyně správní rady

Domino...4
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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, pomoc a podpora rodičů s dětmi v náhradní rodinné péči a soci-

álně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života, doprovázení náhradních rodin za účelem posilování rodinných vazeb.  

•  Podporovat děti z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) i 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, psycho-

sociální 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

• rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 

• sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi

• další osoby v tíživé sociální situaci

• děti z dětských domovů Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje 

  (region Nový Jičín)

• děti, mládež a rodiny s dětmi ze Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje

  (region Nový Jičín)

•  dobrovolní pracovníci

POSLÁNÍ ORGANIZACE DOMINO

CÍLE ORGANIZACE DOMINO
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ORGANIZACE DOMINO SE ZABÝVÁ:

•  Sociální oblastí v rámci prorodinných aktivit, kde je zabezpečováno 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 pěti komunitních center pro rodinu ve Zlínském kraji. 

•  Poskytováním odborného poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství, individuální psychologické poradenství, psy-

chosociální 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, zaměřeného na péči o dobrovolné pracovníky, jejich motivaci a vzdělávání.

•  Kulturní oblastí, kde se organizace zabývá provozem taneční školy pro děti, mládež a dospělé. V rámci kulturní oblasti organizace pořádá 

taneční soutěže a přehlídky.

•  Poskytováním supervize.

ORGANIZACE DOMINO VLASTNÍ 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

•  uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

•  poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské 

pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 

svěřením dítěte do pěstounské péče

AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO
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•  poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu 

pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou 

a poradenskou péči poskytnout

•  vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

•  vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo 

osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Dále má organizace DOMINO titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011 – 2015 pro oblast 

práce s dětmi a mládeží.

Organizace DOMINO je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
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Dále má organizace DOMINO titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011 – 2015 pro oblast 

práce s dětmi a mládeží.

Organizace DOMINO je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
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ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO V ROCE 2013

1. NÁHRADNÍ PÉČE

Santražiny 753, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: Bc. et Bc. Martina Hozová

telefon: 737 622 142

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Posláním organizace v oblasti náhradní péče je systematická, komplexní a dlouhodobá podpora a rozvoj náhradní péče (rodinné i vý-

chovné), posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny).  Klientům je nabízena komplexní nabídka služeb (odborné 

poradenství, rady při řešení běžných záležitostí i obtížných životních situací, odlehčovací služby, pravidelná setkávání apod.). Organizace se 

zaměřuje nejen na podporu stávajících náhradních rodin, ale i osvětu v této oblasti a propagaci náhradní péče. 

1. 1. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

OBLAST PŮSOBNOSTI: 

•  pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

POSLÁNÍ: 

• podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny) v rámci Zlínského, 

 Moravskoslezského a Olomouckého kraje

CÍL:

• doprovázení rodin v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových životních situacích

•  přispívání k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině

•  zlepšování schopností, dovedností a odborností náhradních rodičů v péči o dítě

•  zvyšování zájmu o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytováním informací

CÍLOVÁ SKUPINA:

•  náhradní rodiče (pěstouni, osvojitelé) a jejich blízcí

•  děti v náhradních rodinách (děti v pěstounské či osvojitelské péči)

•  zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče

NABÍZENÉ SLUŽBY:

•  poradenství / pravidelná setkávání / supervize / pomoc při kontaktu s biologickou rodinou

•  odlehčovací služby (integrační táborové pobyty, příměstské tábory, aktivizačně vzdělávací pobyty rodin s dětmi)

•  respitní péče (kluby pro děti se speciálními potřebami)

•  doučování

•  vzdělávací aktivity

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

...náhradní pé�e
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ČINNOST V ROCE 2013:

• vzdělávací aktivity – v průběhu roku 2013 byly pro osoby pečující v rámci povinného vzdělávání (24 hod./rok), které ukládá novela zákona 

č. 359/1999 Sb., uspořádány vzdělávací semináře na konkrétní téma (např. Máme doma puberťáka, Agresivita a hněv u dětí, Dítě v pěs-

tounské péči se setkává s biologickou rodinou, Jak předcházet syndromu vyhoření, Aktuální otázky pěstounské péče, Práce s příběhem, 

Kniha života). Během setkání došlo ke sdílení společných témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodinami.

• aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi – v roce 2013 byly uspořádány 2 aktivizačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny 

s dětmi – 25. – 28. 10. 2013 a 29. 11. – 1. 12. 2013. Pro osoby pečující byly v rámci programu připraveny besedy, přednášky (např. Práce 

s příběhem, Specifické problémy dětí z pohledu psychiatričky, Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami), komunitní kruhy 

apod. Pro děti byly připraveny sportovní, výtvarné a rukodělné aktivity, kolektivní hry, vycházky do přírody. Účastníci pobytů měli možnost 

využít individuálních konzultací s odbornými pracovníky (psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, psychiatr). Pobytů se celkem zú-

častnilo 166 osob.

• psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie. Poradenské služby byly poskytovány ambulantně (osob-

ně v prostorách poboček organizace, v prostorách poradny Na Dlani), e-mailem či telefonicky. Jako velmi přínosné se ukázalo zřízení tele-

fonické poradenské nonstop linky. Poradenské služby jsou na lince poskytovány každý den, včetně státních svátků a dnů pracovního klidu. 

Provoz linky je nepřetržitý. Telefonní služby pro klienty nejsou zpoplatněny. Intervence v roce 2013: 58.

• spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí – v průběhu roku 

byla navázána užší spolupráce s příslušnými OSPOD Zlínského a Mo-

ravskoslezského kraje. Probíhala pravidelná setkávání pracovníků 

OSPOD s klíčovými pracovníky organizace DOMINO cz, o. s., během 

kterých došlo k vzájemnému sdílení zkušeností s doprovázením ná-

hradních rodin, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské 

péče s organizací DOMINO, dále došlo k předávání důležitých informa-

cí, a to vše v zájmu dětí a jejich potřeb.

• letní pobytové a příměstské tábory – děti od 5 do 18 let měly možnost 

se zúčastnit v období letních prázdnin pobytových či příměstských tá-

borů. Těchto pobytů se zúčastnilo 22 dětí z náhradní rodinné péče.

• letní pobyt pro pěstounské rodiny – pro rodiny s dětmi byl v období 

letních prázdnin uspořádán týdenní pobyt na táborové základně na 

Ratiboři. Děti měly možnost zapojit se do programu tábora. Celkem se 

pobytu zúčastnilo 13 osob. 

• asistované kontakty dětí svěřených do pěstounské péče s biologický-

mi rodiči.

• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – jde o setkávání kli-

entů se specifickými potřebami (rodiče hyperaktivních dětí, dětí se 

zdravotním postižením apod.). 

Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-

-právní ochrany dětí.
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• letní pobyt pro pěstounské rodiny – pro rodiny s dětmi byl v období 
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entů se specifickými potřebami (rodiče hyperaktivních dětí, dětí se 

zdravotním postižením apod.). 

Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-

-právní ochrany dětí.
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1. 2. NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE – DOPROVÁZENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

OBLAST PŮSOBNOSTI: 

•  pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

POSLÁNÍ:

•  podpora procesu osamostatňování dětí umístěných v náhradní výchovné péči a mladých lidí starších 18 let po ukončení trvání náhradní 

výchovné péče

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 2013:

• 14. – 28. 7. 2013 – letní integrační pobytový tábor. Pro děti a mládež z různého sociálního prostředí byl pořádán integrační tábor. Po celou 

dobu s dětmi pracovali odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagogové). Program tábora byl zaměřen jak na smyslu-

plné vyplnění volného času dětí a mládeže, tak na prevenci sociálně patologických jevů, posilování sociálních vazeb mezi účastníky. Pobytu 

se zúčastnilo celkem 57 dětí z náhradní péče.

•  červenec – srpen 2013 – pracovní rehabilitace, ergoterapie. V průběhu letních prázdnin bylo 13 klientů zařazeno do pracovní rehabilitace,  

ergoterapie. Probíhala v rekreačním středisku Ratiboř během letních pobytových táborů, v miniškolce. Klienti byli zapojeni do pomocných 

prací v kuchyni, nenáročných prací v rámci údržby objektu, byli nápomocni při péči o děti apod. Během ergoterapie došlo k nepochybnému roz-

voji sociálních dovedností a pracovních návyků klientů, upevnili si denní režim, schopnost zorganizovat si efektivně jednotlivé denní činnosti.

Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

2. PORADNA NA DLANI

Santražiny 753, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA

telefon: 603 519 766

e-mail: leona.hozova@idomino.eu

web: www.idomino.eu
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POBOČKY PORADNY NA DLANI:

1. POBOČKA ZLÍN (ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín)

2. POBOČKA NOVÝ JIČÍN (Sokolovská 9, Nový Jičín)

3. POBOČKA UHERSKÝ BROD (Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod)

Poradenské služby jsou určeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám. Poradenská sezení se zaměřují na hledání východisek  

z nepříznivých situací, přičemž je do tohoto procesu zapojena pomoc klientovy rodiny a jiných odborných pracovníků v případě potřeby, vždy  

po konzultaci a souhlasu klienta. Poradenství je poskytováno klientům formou osobního kontaktu, emailem nebo telefonicky.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

•  sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi

•  rodiny s dětmi se zdravotním postižením

•  partneři připravující se na manželství

KLIENTŮM NABÍZÍME:

• speciálně pedagogické poradenství – zabezpečování komplexní speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství, poskytování konzultační 

a poradenské podpory pro rodiče a pedagogy v oblasti vzdělávání žáků, poskytování výchovného poradenství.

• psychologicko-poradenské a psychoterapeutické služby – služby jsou učeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám, které se ocitly 

v nepříznivé situaci, z níž nenachází východisko a která má dopad na jejich život a vztahy.

• rodinná mediace

• zajištění multidisciplinarity 

• doučování – určeno dětem navštěvujícím základní školu nebo základní školu speciální.

Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí.

3. SOCIÁLNÍ PRÁCE SE SOCIÁLNĚ SLABÝMI A ZNEVÝHODNĚNÝMI RODINAMI

Santražiny 753, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: Mgr. Helena Langerová

telefon: 737675844

e-mail: helena.langerova@idomino.eu

web: www.idomino.eu

POSLÁNÍ: 

• podpora sociálně slabých a znevýhodněných rodin ze Zlínského a Moravskoslezského 

kraje, vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé sociální situace
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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 a Moravskoslezského 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 indi-

viduálních konzultací či terapií. 

•  psychosociální aktivity – ucelený systém poskytování poradenství a psychoterapie

•  letní pobytové a příměstské tábory – pro děti od 5 do 18 let na období letních prázdnin.

Toto středisko pracuje na základě uděleného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

4. KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU DOMINO

Komunitní centra pro rodinu DOMINO jsou jedním ze středisek organizace DOMINO. Jedná se  

o zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi a jsou otevřena všem lidem v rámci podpory 

rovných příležitostí. 

Komunitní centra slouží za účelem poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se ocitají v ohrožení (sociální izolace, dlou-

hodobá nezaměstnanost apod.). Aktivity, které jsou v centru nabízeny, jsou zaměřené na posilování zdravé funkčnosti rodin s malými dětmi  

a předcházejí jejich sociálnímu vyloučení. Posláním center je vytvořit prostor pro vzájemná setkávání pro rodiče s malými dětmi, zprostředkovat 

maminkám větší pocit uspokojení ze soužití s dětmi, nabídnout aktivity pro trávení volného času rodičů a dětí, podporovat všestranný rozvoj 

dětí a jejich socializaci, nabídnout ženám a mužům na rodičovské dovolené prostor pro osobní rozvoj a rozšíření vědomosti, směřovat k posílení 

dobře fungující rodiny. 

Centra výrazně přispívají k lepšímu životu rodin ve Zlínském kraji. Komunitní centra pro rodinu jsou provozovány v následujících městech  

a obcích:

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – MRAVENIŠTĚ

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ A UHERSKÝ BROD

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV

KLUB DĚTSKÁ

...pro rodinu
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4. 1. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – MRAVENIŠTĚ

KCR DOMINO ZLÍN – Mraveniště, ulice Osvoboditel 3778, 760 01 Zlín

Odpovědný pracovník: Bc. et Bc. Martina Hozová

e-mail: kcr.zlin@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013

• Vzdělávací aktivity – bylo uspořádáno 10 seminářů zaměřených na zvýšení rodičovských kompetencí, posílení občanské a finanční gramotnosti.

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – jde o setkávání klientů se specifickými potřebami (rodiče hyperaktivních dětí, dětí se 

zdravotním postižením apod.). V rámci aktivity bylo podpořeno 35 osob.

• Besedy – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky. Bylo uspořádáno 10 besed.

• Poradenství – ucelený systém poradenství (výchovné poradenství, rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti 

z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství apod. včetně 

provozování non-stop linky, zprostředkování následné pomoci u odborníků)

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013

 6. 2. – 20. 2. 2013 Keramické dílničky 3. 10. 2013   Beseda na téma Máme doma puberťáka

 6. 3. – 27. 3. 2013 Velikonoční dílničky 7. 11. 2013 Beseda na téma Problematika dětí 

    se speciálními vzdělávacími potřebami

 10. 4. – 24. 4. 2013 Příprava na pálení čarodějnic 11. 10. 2013 Zdravá výživa

 26. 4. 2013 Pálení čarodějnic 14. 10. – 29. 10. 2014 Halloweenská výroba

 2. 5. 2013 Keramické dílničky ke Dni matek  5. 11. – 8. 11. 2013 Malujeme barvičkami na sklo

 9. 5. 2013 Keramické dílničky ke Dni matek 12. 11. – 15. 11. 2013 Zábavné odpoledne s hrami

 31. 5. 2013 Den dětí 19. 11. Výtvarné dílničky

 13. 9. – 30. 9. 2013 Podzimní vyrábění z přírodnin 22. 11. 2013 Beseda – cesta ke zdraví

 13. 9. – 8. 10. 2013 Výroba papírových draků 28. 11. 2013  Kniha života
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    se speciálními vzdělávacími potřebami

 10. 4. – 24. 4. 2013 Příprava na pálení čarodějnic 11. 10. 2013 Zdravá výživa

 26. 4. 2013 Pálení čarodějnic 14. 10. – 29. 10. 2014 Halloweenská výroba

 2. 5. 2013 Keramické dílničky ke Dni matek  5. 11. – 8. 11. 2013 Malujeme barvičkami na sklo

 9. 5. 2013 Keramické dílničky ke Dni matek 12. 11. – 15. 11. 2013 Zábavné odpoledne s hrami

 31. 5. 2013 Den dětí 19. 11. Výtvarné dílničky
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4. 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 

e-mail: kcr.zlin@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013

•  Vzdělávací aktivity – bylo uspořádáno 8 seminářů zaměřených na zvýšení rodičovských kompetencí, posílení občanské a finanční gramot-

nosti.

•  Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – jde o setkávání klientů se specifickými potřebami (rodiče hyperaktivních dětí, dětí se zdra-

votním postižením apod.). V rámci aktivity bylo podpořeno cca 30 osob.

• Besedy – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky. Bylo uspořádáno  

9 besed.

• Poradenství – ucelený systém poradenství (výchovné poradenství, rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti 

z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství apod. včetně 

provozování non-stop linky, zprostředkování následné pomoci u odborníků)

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013

 16. 5. 2013 Besídka ke Dni matek

 5. 12. 2013 Vánoční besídka s mikulášskou nadílkou 

4. 3. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE

KCR DOMINO – Otrokovice, ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice

Odpovědný pracovník: Mgr. Martina Rozsypalová

e-mail: kcr.otrokovice@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013:

•  Vzdělávací aktivity – bylo uspořádáno 6 okruhů vzdělávacích seminářů, které byly zaměřený na tyto témata (např. Rodičovské kompetence, 

Rodičovské vzorce, Záškoláctví apod.).

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – jde o setkávání klientů se specifickými potřebami (rodiče hyperaktivních dětí apod.).  

Celkem proběhlo 10 setkání.

• Besedy – aktivita zaměřená na aktuální témata (např. Sourozenecké vztahy, Vliv sociálních sítí apod.). Bylo uspořádáno 9 besed.

• Poradenství – ucelený systém poradenství (výchovné poradenství, rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dět-

ských domovů a pěstounských rodin, poradenství sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství apod.). Poradenská 

sezení se zaměřují na hledání východisek z nepříznivých situací.

...poradenství
14
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NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013
13. 9. 2013   Beseda na téma Jak předcházet syndromu vyhoření   5. 11. 2013  Malujeme barvičkami
17. 9. 2013  Tvoříme vlastní blok 8. 11. 2013  Malujeme barvičkami
20. 9. 2013  Tvoříme vlastní blok 12. 11 2013  Zábavné odpoledne s hrami
1. 10. 2013  Malujeme barvy na sklo 15. 11. 2013  Zábavné odpoledne s hrami
4. 10. 2013  Malujeme barvy na sklo 19. 11. 2013  Výtvarné dílničky – podzimní skřítek
8. 10. 2013  Vytváříme papírového draka 26. 11 2013  Odpoledne s knihou
11. 10. 2013  Vytváříme papírového draka 29. 11. 2013  Odpoledne s knihou
15. 10. 2013  Bavíme se v herně 3. 12. 2013  Výroba Mikuláše, čerta a anděla
18. 10. 2013  Bavíme se v herně 6. 12. 2013  Výroba Mikuláše, čerta a anděla
22. 10. 2013  Dlabeme dýně 9. 12. 2013  Virtuální svět a děti v něm
25. 10. 2013  Dlabeme dýně 10. 12. 2013  Výroba vánočního přání
29. 10. 2013  Namáháme hlavičky 13. 12. 2013  Výroba vánočního přání
1. 11. 2013  Namáháme hlavičky 16. 12. 2013  S dětmi vytváříme vánoční atmosféru
11. 11. 2013  Výroba vánočních ozdob 17. 12. 2013  Vánoční posezení
26. 11. 2013  Odpoledne s knihou  20. 12. 2013  Vánoční posezení
29. 11. 2013  Odpoledne s knihou

4. 4. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ A UHERSKÝ BROD
• Uherské Hradiště, 1. máje 91, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice
• Uherský Brod, Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod
Odpovědný pracovník: Mgr. Martina Pastorčáková
e-mail: kcr.uh@idomino.eu, kcr.ub@idomino.eu

Dne 1. 10. 2013 byla pro klienty otevřena nová pobočka Komunitního centra pro rodinu DOMINO – Uherský Brod. Pobočka v Uherském 
Brodě byla otevřena za účelem všestranné pomoci rodině, k posílení dobře fungující rodiny, vytváření prostoru pro vzájemná setkávání rodičů 
s dětmi, podpoře všestranného rozvoje dětí a jejich socializace. Je místem setkávání a prožívání smysluplného času, místem otevřeným a na-
bízejícím pomoc a podporu všem rodinám. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013
• Vzdělávací aktivity – bylo uspořádáno 7 seminářů na tyto témata (např. Asertivní komunikace, Efektivní rodičovství, Hospodaření s rodin-

ným rozpočtem).
•  Besedy – aktivita zaměřená na aktuální témata, např. Drogy v dětském světě, Sourozenecké vztahy apod. Bylo uspořádáno 10 besed.
• Poradenství – ucelený systém poradenství (výchovné poradenství, rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství sociálně-práv-

ního charakteru, speciálně pedagogické poradenství apod. včetně provozování non-stop linky)

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013
 19. 11. 2013 Beseda na téma Práce s příběhem  28. 11. 2013 Výroba adventních věnců
 10. 12. 2013 Beseda na téma Práce s dítětem s poruchami chování  12. 12. 2013 Zdobení vánočních perníčků
 4. 11. 2013 beseda Aktuální otázky pěstounské péče
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4. 5. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Chvalčov, ulice Školní 742, 768 72 Chvalčov

Odpovědný pracovník: Elen Egerová

e-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013

•  Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – jde o setkávání klientů se specifickými potřebami (rodiče samoživitelé, rodiče s více dětmi 

apod.). V roce 2013 proběhlo 8 vzájemných setkání.

•  Vzdělávací aktivity – bylo uspořádáno 6 vzdělávacích seminářů zaměřených na zvýšení rodičovských kompetencí, posílení finanční gramot-

nosti, vztahy v rodině.

•  Besedy – aktivita zaměřená na zvýšení informovanosti v oblasti výchovy dětí, řešení konfliktu v rodině, sourozenecké vztahy. Bylo uspořá-

dáno 10 besed.

•  Poradenství – ucelený systém poradenství (výchovné poradenství, rodinné poradenství, individuální poradenství apod.) určený jednotlivcům, 

párům i rodinám. 

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013

 19. 3. 2013 Dámská jízda

 7. 6. 2013 Dětský den

 16. 10. 2013 Podzimní tvořeníčko

 25. 11. 2013 Vánoční fotografování dětí a rodin

 24. 11. 2013 Vánoční tvoření na výstavu Adventní inspirace

 24. 11. 2013 Příprava tvoření na výstavě Adventní inspirace

 4. 12. 2013  Dětský karneval 

4. 6. KLUB DĚTSKÁ

ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín

odpovědný pracovník: Mgr. Helena Langerová

e-mail: info@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013

• Poradenství – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, speciálně pe-

dagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků

5. DOMINO PREVENCE

ulice Osvoboditel 3778, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: Ing. Alena Hovorková

telefon: 739 141 082

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

...prevence
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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 seberea-

lizaci. 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 soci-

ální exkluzí) k aktivní seberealizaci integrace skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti.

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013:

• 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

6. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA 

• pobočka Zlín

• pobočka Otrokovice

• pobočka Chvalčov

odpovědný pracovník: Bc. Kateřina Slintáková

telefon: 739 866 556

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Miniškolka je určena pro děti od 1 do 5 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky. Program je individuálně upravován tak, aby vyho-

voval každému dítěti i celé skupině. Program se skládá z her, cvičení, zpívání, malování a spousty pohybových aktivit. Miniškolka je provozována 

v těchto komunitních centrech:

KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – JIŽNÍ SVAHY

KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – OTROKOVICE

KOMUNTNÍ CENTRUM DOMINO – CHVALČOV

17
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lizaci. 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 soci-

ální exkluzí) k aktivní seberealizaci integrace skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti.

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013:

• 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

6. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA 

• pobočka Zlín

• pobočka Otrokovice

• pobočka Chvalčov

odpovědný pracovník: Bc. Kateřina Slintáková

telefon: 739 866 556

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Miniškolka je určena pro děti od 1 do 5 let věku. Výuka probíhá dle schválené metodiky. Program je individuálně upravován tak, aby vyho-

voval každému dítěti i celé skupině. Program se skládá z her, cvičení, zpívání, malování a spousty pohybových aktivit. Miniškolka je provozována 

v těchto komunitních centrech:

KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – JIŽNÍ SVAHY

KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – OTROKOVICE

KOMUNTNÍ CENTRUM DOMINO – CHVALČOV
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7. DOMINO DOBROVOLNÍCI

Santražiny 753, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: Bc. Eva Bönischová

telefon: 730 890 051

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

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.

ČINNOST V ROCE 2013:

• Leden – červen 2013 – vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží.

•  5. 12. 2013 – setkání dobrovolníků k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví

Organizace DOMINO registruje 108 dobrovolných pracovníků, kteří pracují v organizaci s dětmi a mládeží. Dobrovolní pracovníci pracují  

v organizaci na základě příkazní smlouvy.

8. DOMINO VZDĚLÁVÁNÍ

Santražiny 753, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA

telefon: 603 519 766

e-mail: leona.hozova@idomino.eu

web: www.idomino.eu

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 nezisko-

vými organizacemi, odbornou veřejností apod. Lektorování.

Pracovníci organizace DOMINO se v roce 2013 zúčastnili těchto seminářů:

• Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou

•  Jak aktivně nacházet náhradní rodiče – profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání

•  Narativní psychoterapie

•  Umění a praxe spolupráce v organizacích

•  IT dovednosti Google – elektronická kancelář

19. 4. – 21. 4. 2013 a 14. 6. – 16. 6. 2013 proběhlo akreditační školení hlavních vedoucích táborů.

V roce 2013 bylo organizaci opět prodlouženo Oprávnění ke školení hlavních vedoucích dětských táborů vydávané Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 
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9. DOMINO – CENTRUM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

odpovědný pracovník: Alena Stružková

telefon:  730 890 052

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

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 jsou pořádány dny otevřených dveří, kde si mohou děti zvolit mezi širokou nabídkou 

denních aktivit.

Podstatou tohoto centra je systematická podpora trvalého vytváření, rozšiřování a zajišťování nabídky volnočasových aktivit k účelnému 

využívání volného času organizovaných dětí a mládeže v rámci Zlínského kraje.

Cílem centra je vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit určených pro organizované děti a mládež  

(nabídka zájmových útvarů, provoz taneční školy), výchova dětí a mládeže ve vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci 

a pochopení. 

Jedná se o pravidelně se opakující činnost zájmových útvarů (pohybové, tělovýchovné, sportovní, výtvarné apod.).

Projektové aktivity probíhaly v rámci poboček organizace DOMINO (Zlín, Otrokovice, Chvalčov, Uherské Hradiště). Dětem a mládeži byla nabíd-

nuta celá řada volnočasových zájmových aktivit, které přispěly k jejich účelnému využívání volného času.

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA:

• Děti ve věku od 6 do 18 let

• Mládež ve věku od 18 do 26 let

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA:

•  Rodiny s dětmi

•  Pedagogičtí pracovníci

•  Externí pracovníci zájmových útvarů organizace

•  Dobrovolní pracovníci

•  Administrativní pracovníci

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013:

V roce 2013 byly pro děti a mládež v nabídce tyto kroužky:

• Správňáci – sportovní kroužek. Děti se zde mohou seznámit s pravidly her jako je např. vybíjená, přehazovaná, florbal, fotbal a zahrát si 

jejich zjednodušenou verzi. Kroužek je zaměřen na podporu rozvoje motoriky dítěte. Cílem je příprava dětí na sportovní aktivity (míčové hry, 

atletika apod.). Kroužek byl provozován 3 x týdně.

•  Čiperky – sportovní kroužek zaměřený na pohybové hry a aktivity, rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru, rytmika. Kroužek byl provo-

zován 1 x týdně.
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•  Sporťáci – obdoba kroužku Správňáci, avšak zaměřený více na hraní míčových her. 

•  Floorbal – sportovní kroužek, který vede děti k osvojení si základních pravidel floorbalu a manipulace s floorbalovou holí. Kroužek byl 

provozován 2 x týdně.

•  Šikulka – výtvarný kroužek, který umožňuje dětem od 3 let vyzkoušet si práci s různými materiály. Děti si při tvoření rozvíjí prostorové 

vnímání, soustředění, trpělivost. Děti se učí poznávat tvary, barvy apod. Kroužek byl provozován 3 x týdně.

•  Keramika – práce s keramickou hlínou, procvičuje a rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a představivost. Děti jsou seznámeny s materiálem  

i s celým postupem výroby. Kroužek byl provozován 1 x týdně.

•  Tvořínek – výtvarný kroužek, rozvoj motorických schopností, tvůrčích schopností, fantazie. Kroužek byl provozován 1 x týdně.

•  Jehlička – v letošním roce nově otevřený kroužek pro šikovné děti, které zajímá práce s látkami. Děti se učí zacházet z počátku s tupou 

jehlou. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku u dětí. 

•  Zobáček – hudební kroužek zaměřený na vnímání rytmu a procvičování správného dýchání zábavnou formou. Děti se učí hrát na zobcovou 

flétnu základní tóny, noty rozeznávají pomocí barviček. 

•  Notička – hudební kroužek, kde se děti učí hrát na hudební nástroj, rozvoj smyslu pro rytmus. Kroužek byl provozován 1 x týdně.

•  Taneční a pohybová průprava –  pohybová výuka pomocí moderních dětských písniček a básniček. 

•  Úžasňáci – pohybová, grafomotorická cvičení, trénink pozornosti, relaxační prvky. Kroužek byl provozován 1 x týdně.

•  Dramaťáček – kroužek zaměřený na práci s příběhem a zprostředkování situací, rozvíjí chápání sebe i ostatních. 

•  Taneční škola – zaměřena na taneční styly jako je Hip Hop, Disco Dance, R´N´B´, Street Dance.  Kroužky v taneční škole byly provozovány 

3 x týdně.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013

 10. 2. 2013 Valentýnská diskotéka

 7. 4. 2013 Karneval Veselých dětí

 10. 11. 2013 Karneval veselých dětí

 8. 12. 2013 Mikulášská diskotéka

V roce 2013 bylo zrealizováno 49 zájmových útvarů a podpořeno 463 osob.

10. TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO

• pobočka Uherské Hradiště (1. máje 91, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice)

• pobočka Zlín (ulice Osvoboditel 3778, 760 01 Zlín)

odpovědný pracovník: Bc. et Bc. Martina Hozová

telefon: 737 622 142

e-mail: martina.hozova@idomino.eu

web: www.idomino.eu

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. 

Úzká spolupráce organizace DOMINO s NIPOS – Artama Praha oddělení dětského a scénického tance.
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Pohybové a taneční kurzy jsou určeny pro děti a mládež do 18 let. Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení dle věku a zaměření tance, 

dle jejich zájmu. Lektoři, kteří zde vyučují, mají letité zkušenosti s vedením tohoto typu zájmových aktivit. Mají také odborné taneční vzdělání, 

tudíž dokážou dát kvalitní výuku jak začátečníkům, tak i vyspělým tanečníkům.

V tomto roce všechny složky taneční školy navštěvovalo 72 jedinců. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2013:

V Taneční škole DOMINO byly provozovány tyto kroužky:

• Taneční a pohybová průprava – zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava. Pro děti, co v bocích cítí rytmus, 

pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. Pohybová výuka pomocí 

dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou se děti naučí základy držení těla, 

základní pohybové návyky a cviky. 

• Mix dance – Street dance, Disco dance. Oddělení s širokým záběrem oblíbených tanečních stylů. Určeno pro věkové kategorie 6 – 9 let, 

10 – 13 let, 14 a výše.

• Street dance – Dancehall, R´n´B, hype, wacking, house apod. styly, které se zde naučíš a osvojíš. Výuka probíhá 1x týdně. Určeno pro 

věkové kategorie 6 – 9 let, 10 – 13 let, 14 a výše.

• Disco dance – moderní styl tance ve velice hbitém tempu. Tanec bývá doprovázen moderními songy známými z rádií a jiných médií. Určeno 

pro věkové kategorie 6 – 9 let, 10 – 13 let, 14 a výše.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2013

 leden 2013 Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 2. pololetí školního roku 2012/2013

 10. 2. 2013 Valentýnská diskotéka

 12. 4. 2013 Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance ve spolupráci s NIPOS Artama Praha

 4. 5. 2013 Frendance Frenšták pod Radhoštěm

 11. 5. 2013 Taneční festival „O Zlatý klobouček 2013“

 18. 5. 2013 MPPS Otrokovice

 24. 5. – 25. 5. 2014 Bambiriáda 2013

 srpen/září 2013 Zápis dětí a mládeže do taneční školy na 1. pololetí školního roku 

 8. 12. 2013 Mikulášská diskotéka

Taneční festival „O Zlatý klobouček 2013“ a Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance byly uskutečněny za finanční 

podpory Ministerstva Kultury a Zlínského kraje. 

                

                          

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:

Taneční škola DOMINO s úspěchem reprezentovala Zlínský kraj a celou Českou republiku na soutěžích.
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11. DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO

Odpovědný pracovník: Bc. Zdeněk Hradil

telefon: 775 305 225

e-mail: zdenek.hradil@idomino.eu 

web: www.idomino.eu

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. Děti a mládež se mohou zúčastnit aktivit bez nutnosti členství v organizaci. 

ČINNOST V ROCE 2013

 červenec – srpen 2013  „Léto s DOMINEM“ – pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež

 24. 8. 2013 Legoland

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:

V létě 2013 bylo uspořádáno celkem 39 táborů (17 pobytových a 23 příměstských) různého zaměření (např. taneční, sportovní,  

dobrodružný, výtvarný, pohádkový apod.). V roce 2013 využilo rekreačních aktivit cca 963 dětí.

12. DOMINO ADMINISTRATIVA

Santražiny 4224, 760 01 Zlín

odpovědný pracovník: Michaela Slavíková

telefon: 734 602 177

e-mail: michaela.slavikova@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Marketing a Public Relations. Fundraising. 

Sponzorství. Dárcovství. Administrativa, personalistika, účetnictví organizace.

13. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013

13. 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
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Projekt Mraveniště 67-BG-086 byl ukončen 30. 4. 2013. Jeho prostřednictvím děti a mládež získaly praktické zkušenosti a osvojily  

si dovednosti, které jsou předpokladem pro zvládání požadavků samostatného života, a to zejména řešení situací spojených se vzděláním  

či budoucím povoláním, 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

•  ergoterapeutické pracoviště – možnost získání praktické zkušenosti v rámci brigády

•  vzdělávání odborných pracovníků projektu

•  organizace a realizace mezinárodní konference na téma: Úskalí náhradní rodinné a výchovné péče

ČINNOST V ROCE 2013

•  8. – 10. 2. 2013 – víkendové setkání zaměřené na problematiku systému sociální podpory. V průběhu setkání byly rozvíjeny komunikační 

a sociální dovednosti klientů, dovednost samostatného řešení problémů. Setkání se zúčastnilo 11 klientů.

• 22. – 24. 3. 2013 – Víkendové setkání mělo za cíl působit na klienty v rámci ergoterapie, rozvíjet jejich základní počítačové dovednosti. 

Program byl také zaměřen na rozvoj kladného vztahu klientů ke kultuře, na rozvoj samostatnosti, komunikačních dovedností, asertivního 

chování, schopnosti rozhodování, rozvíjení týmové spolupráce, posílení sociálních kontaktů a prevenci rizikového chování. Setkání se zú-

častnilo 20 klientů. 

• 14. – 16. 6. 2013 – Víkendové setkání mělo za cíl seznámit klienty se základy správného životního stylu (správného stravování a nezbyt-

ností zařazení sportu do volnočasových aktivit) tak, aby tím zlepšili kvalitu svého života, posílení samostatnosti ale i spolupráce, uvědomění 

zodpovědnosti či důvěry k lidem, ale také udržení důvěry ostatních. Celkem se setkání zúčastnilo 12 klientů.

• 25. – 27. 10. 2013 – Víkendové setkání, jehož cílem bylo interaktivní, zábavnou formou seznámit klienty se základy zdravovědy, aby doká-

zali poskytnout první pomoc, když bude třeba. Návštěvou zlínského pracoviště Českého červeného kříže byly klienti směřování k tomu, aby 

pochopili, že jejich pomoc je důležitá. Klienti měli možnost si prakticky vyzkoušet postup při poskytování první pomoci. Setkání se zúčastnilo 

18 klientů.

• 19. – 21. 4. 2013 – Psychosociální výcvik byl zaměřen na podporu klientů a rozvoj jejich možností, stimulaci sociálních dovedností. Socia-

lizace z hlediska vývojových charakteristik v dospívání v mnoha ohledech nabývá na intenzitě, zkušenosti adolescentů s interpersonálními 

vztahy i nutnost využívat sociální dovednosti jsou stále častější. Všechny aktivity tedy byly vybírány tak, aby klienti na základě zážitku  

a vzájemného sdílení zkušeností měli možnost se zdokonalit. Aktivity byly zaměřeny na sebereflexi, rozvoj spolupráce a interakce ve sku-

pině. Výcviku se zúčastnilo celkem 11 klientů ve věku od 14 do 18 let.

• 29. 4. 2013 proběhl ve Zlíně odborný workshop na téma Úskalí náhradní rodinné a výchovné péče. Workshopu se zúčastnilo 23 osob. 

Jednalo se především o zástupce dětských domovů, zástupce Magistrátu města Zlína, zástupce spolupracujících organizací. Workshop byl 

pojat formou sdílení a předávání příkladů dobré praxe mezi zúčastněnými. 
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• Ergoterapie – dětem starším 15 let byl umožněn praktický nácvik pracovních dovedností v rámci brigády na specializovaném pracovišti 

Mraveniště (ergoterapeutická kavárna). V roce 2013 absolvovalo kurz 28 zájemců o zapojení do plného provozu ergoterapeutického pra-

coviště 40 hodinový Teoreticko-praktický kurz. Absolvování tohoto kurzu je jednou z podmínek zařazení do ergoterapie. Absolventi obdrželi 

osvědčení o účasti na Teoreticko-praktickém kurzu. V průběhu roku 2013 bylo do praktického nácviku v ergoterapeutickém pracovišti 

zařazeno celkem 13 klientů. Každý klient, který se praktického nácviku účastnil, dostal osvědčení.

•  Vzdělávání odborných pracovníků projektu – v březnu 2013 ukončily 3 pracovnice projektu dvouletý výcvik Sociální pracovník v oblasti prá-

ce s rodinou – systematický výcvik – akreditace MPSV. 1 pracovnice projektu v lednu dokončila kurz Narativní psychologie a tři pracovnice 

se v březnu zúčastnily kurzu psychosociálního výcviku.

13. 2. MIKROPROJEKT NA VLNÁCH CZ/FMP.08/0226

Žadatel:  DOMINO cz, o. s., Zlín

Slovenský partner:  Centrum sociálnych služieb Fantázia, 

Kysucké Nové Mesto

Termín realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2013 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 

Hlavním cílem projektu je prohlubování dlouhodobé, komplexní a ucelené partnerské spolupráce z oblasti pracovní rehabilitace, 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 na základě edukačního procesu u pracovníků organizace partnera a žadatele. 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU: 

• zdravotně a sociálně znevýhodněné děti, mládež a mladí dospělí

•  pracovníci podpořených organizací

•  podpořené organizace

AKTIVITY PROJEKTU: 

•  Sdílení zkušeností

•  Vzdělávací seminář na téma Pracovní rehabilitace

•  Kulturní a společenské akce

ČINNOST V ROCE 2013

•  25. 1. 2013 – první setkání se uskutečnilo u žadatele DOMINO cz, o. s. ve Zlíně. Cílem setkání bylo seznámit pracovníky partnerských 

organizací s využitím prvků taneční terapie při práci s klienty. Žadatel má zkušenosti s využitím těchto prvků zejména při práci s klienty 

z náhradní péče (děti z dětských domovů). Účastníci byli seznámeni jak s teoretickou, tak s praktickou ukázkou taneční terapie. Na závěr 

byla zúčastněnými poskytnuta zpětná vazba – získání nových poznatků, dobrá využitelnost u klientů apod. Setkání se zúčastnilo všech 

20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků slovenského partnera.

•  22. 2. 2013 – druhé setkání partnerů projektu se uskutečnilo u slovenského partnera Centra sociálnych služeb Fantázia v Kysuckém Novém 

Mestě. Setkání bylo zaměřené na zprostředkování pozitivního účinku působení zvířat na klienty s mentálním, tělesným či duševním handi-

capem. Setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi obohacující. Setkání se zúčastnilo 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele 

a 8 pracovníků slovenského partnera.
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•  22. 3. 2013 – společné setkání žadatele a partnera projektu se uskutečnilo u slovenského partnera Centra sociálnych služeb Fantázia 

v Kysuckém Novém Mestě. Setkání bylo zaměřeno na seznámení s terapeutickou prací v krejčovské dílně. Zúčastnění si mohli vyzkoušet 

tvořivou práci při výrobě kostýmů a ozdobných předmětů. Setkání se zúčastnilo 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele  

a 8 pracovníků slovenského partnera.

• 26. 4. 2013 – setkání proběhlo u žadatele DOMINO cz, o. s. ve Zlíně. Cílem setkání bylo předání zkušeností a znalostí z oblasti muzikote-

rapie. Setkání se zúčastnilo 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků slovenského partnera. Všichni zúčastnění 

si vyzkoušeli práci jednotlivce, ve skupině nebo ve dvojicích. Ze strany účastníků byla poskytnuta pozitivní zpětná vazba, rovněž byly 

rozebrány možnosti využitelnosti této specifické techniky u slovenského partnera.

•  24. 5. 2013 – výměnné setkání proběhlo u žadatele DOMINO cz, o. s. ve Zlíně. Setkání bylo zaměřeno na získání nových poznatků, vzájem-

nou výměnu speciálních technik, předávání zkušeností z oblasti pracovní rehabilitace – kuchyně. Zúčastnění byli seznámeni s teoretickými 

poznatky, rovněž měli možnost praktické ukázky. Setkání bylo obohacující a přínosné pro všechny účastníky. Pracovníci slovenského part-

nera uvažují dokonce o zapojení klientů do přípravných prací v kuchyni v jejich organizaci. Setkání se zúčastnilo 20 podpořených pracovníků 

– 12 pracovníků žadatele, 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti.

•  21. 6. 2013 – společné setkání se uskutečnilo u slovenského partnera Centra sociálnych služeb, na pracovišti v Hornom Vadičove. Cílem 

setkání bylo předání zkušeností a poznatků o přínosech významu pracovní terapie – gardenterapie. Prostřednictvím této terapie si klienti 

zlepšují fyzické i psychické zdraví. Setkání bylo pro účastníky velkým přínosem. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 

12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

•  17. 9. 2013 – divadelní představení – uskutečnilo se u slovenského partnera divadelní představení pracovníků a klientů partnerských 

organizací. Akce se celkem zúčastnilo 45 osob.

•  20. 9. 2013 – výměnné setkání proběhlo opět u slovenského partnera Centra sociálnych služeb v Kysuckém Novém Mestě. Toto setkání 

bylo zaměřeno na seznámení s teoretickými a praktickými poznatky z oblasti nordic walking. Slovenský partner má mnohaleté zkuše-

nosti s touto formou rekondičně-rehabilitační terapie. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele  

a 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

•  18. 10. 2013 – jedno ze závěrečných setkání proběhlo u žadatele DOMINO cz, o. s. ve Zlíně. Cílem setkání bylo předání poznatků a zkuše-

ností přítomným pracovníkům z oblasti arteterapie – pletení z papíru. Žadatel má zkušenosti s využitím prvků této terapie při práci s klienty 

z náhradní péče. Zástupci slovenského partnera ocenili tuto terapii a její možnosti využití při práci se svými klienty. Setkání se zúčastnilo 

všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

•  23. 10. 2013 – výstava výrobků – v prostorách IH Moskva ve Zlíně byla uspořádána velká výstava výrobků, které vytvořili klienti partner-

ských organizací. Prezentovány byly výrobky z různých materiálů. Výstavu zhlédlo celkem 75 osob.

•  4. – 30. 11. 2013 – v prostorách Turčianské knihovny v Martině probíhala výstava fotografií z průběhu realizace mikroprojektu. Výstavu 

zhlédlo 148 osob.

•  5. – 30. 11. 2013 – výstava prací klientů – v prostorách Městské knihovny v Ružomberoku probíhala prezentace výrobků, které vytvořili 

klienti partnerských organizací. Výstavu navštívilo 152 osob.

•  8. 11. 2013 – v prostorách Kongresového a kulturního centra Otrokovická BESEDA se konala kulturně společenská akce NA VLNÁCH. 

Jednalo se o divadelní, taneční, pěvecká, hudební vystoupení. Akce se zúčastnilo 106 osob.

•  15. 11. 2013 – výměnné setkání se uskutečnilo u slovenského partnera v Kysuckém Novém Mestě. Setkání bylo zaměřeno na sdílení 

zkušeností z oblasti wallpainting terapie. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků 

slovenského partnera, 3 klienti žadatele.
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– 12 pracovníků žadatele, 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti.

•  21. 6. 2013 – společné setkání se uskutečnilo u slovenského partnera Centra sociálnych služeb, na pracovišti v Hornom Vadičove. Cílem 

setkání bylo předání zkušeností a poznatků o přínosech významu pracovní terapie – gardenterapie. Prostřednictvím této terapie si klienti 

zlepšují fyzické i psychické zdraví. Setkání bylo pro účastníky velkým přínosem. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 

12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

•  17. 9. 2013 – divadelní představení – uskutečnilo se u slovenského partnera divadelní představení pracovníků a klientů partnerských 

organizací. Akce se celkem zúčastnilo 45 osob.

•  20. 9. 2013 – výměnné setkání proběhlo opět u slovenského partnera Centra sociálnych služeb v Kysuckém Novém Mestě. Toto setkání 

bylo zaměřeno na seznámení s teoretickými a praktickými poznatky z oblasti nordic walking. Slovenský partner má mnohaleté zkuše-

nosti s touto formou rekondičně-rehabilitační terapie. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele  

a 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

•  18. 10. 2013 – jedno ze závěrečných setkání proběhlo u žadatele DOMINO cz, o. s. ve Zlíně. Cílem setkání bylo předání poznatků a zkuše-

ností přítomným pracovníkům z oblasti arteterapie – pletení z papíru. Žadatel má zkušenosti s využitím prvků této terapie při práci s klienty 

z náhradní péče. Zástupci slovenského partnera ocenili tuto terapii a její možnosti využití při práci se svými klienty. Setkání se zúčastnilo 

všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

•  23. 10. 2013 – výstava výrobků – v prostorách IH Moskva ve Zlíně byla uspořádána velká výstava výrobků, které vytvořili klienti partner-

ských organizací. Prezentovány byly výrobky z různých materiálů. Výstavu zhlédlo celkem 75 osob.

•  4. – 30. 11. 2013 – v prostorách Turčianské knihovny v Martině probíhala výstava fotografií z průběhu realizace mikroprojektu. Výstavu 

zhlédlo 148 osob.

•  5. – 30. 11. 2013 – výstava prací klientů – v prostorách Městské knihovny v Ružomberoku probíhala prezentace výrobků, které vytvořili 

klienti partnerských organizací. Výstavu navštívilo 152 osob.

•  8. 11. 2013 – v prostorách Kongresového a kulturního centra Otrokovická BESEDA se konala kulturně společenská akce NA VLNÁCH. 

Jednalo se o divadelní, taneční, pěvecká, hudební vystoupení. Akce se zúčastnilo 106 osob.

•  15. 11. 2013 – výměnné setkání se uskutečnilo u slovenského partnera v Kysuckém Novém Mestě. Setkání bylo zaměřeno na sdílení 

zkušeností z oblasti wallpainting terapie. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků 

slovenského partnera, 3 klienti žadatele.
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•  8. 12. 2013 – na IH Moskva ve Zlíně byla uspořádána závěrečná výstava fotografií z průběhu realizace mikroprojektu NA VLNÁCH. Během 

realizace byly fotografie průběžně doplňovány a prezentovány také při různých jiných příležitostech (např. 24. 5. – 25. 5. 2013 – Bambiri-

áda, 8. 11. 2013 – Na Vlnách). Závěrečnou výstavu navštívilo 92 osob.

•  13. 12. 2013 – závěrečné setkání se uskutečnilo u slovenského partnera Centra sociálnych služeb. Cílem bylo předávání zkušeností 

z oblasti řemeslných zručností v dřevařské dílně. Tato terapie umožňuje promítat představy klientů do reality. Závěrečné setkání bylo pro 

všechny účastníky velkým přínosem. Setkání se zúčastnilo všech 20 podpořených pracovníků – 12 pracovníků žadatele a 8 pracovníků 

slovenského partnera, 3 klienti žadatele.

13. 3. PROJEKT PRVNÍ KROK CZ.1.04/3.3.05/96.00288

Žadatel: DOMINO cz, o. s., Zlín

Termín realizace projektu: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2015

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 

Projekt řeší komplexní pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z náhradní péče ze Zlínského kraje v integraci na trh práce a do života 

společnosti. Realizace projektových aktivit přispěje cílové skupině k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro lepší a snazší 

uplatnění se na trhu práce a zvládání požadavků samostatného života. 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU: 

• osoby do 26 let vyrůstající bez rodin z náhradní ústavní a rodinné péče ze Zlínského kraje 

AKTIVITY PROJEKTU: 

• Pracovní rehabilitace

• Profesní vzdělávání klientů

• Ucelený systém poradenství s důrazem na kariérové

• Uplatnění se na trhu práce

ČINNOST V ROCE 2013:

•  Pracovní rehabilitace – do pracovní rehabilitace bylo zapojeno 20 osob z cílové skupiny. Pro mládež starší 15 let nabízí rozvoj dovedností, 

pracovních návyků a praktických zkušeností, a to v rámci 3 poboček ergoterapeutického pracoviště Mraveniště – nácviková kavárna, ku-

chyně, miniškolka. 

•  Profesní vzdělávání klientů – 20 osob z cílové skupiny absolvovalo Teoreticko-praktický kurz (celkem 40 hodin) pracovní rehabilitace, jehož 

absolvování je jednou z podmínek pro zařazení do pracovní rehabilitace. V roce 2013 se uskutečnily 2 tyto kurzy. V období březen – květen 

jej absolvovalo 13 klientů a v období červen – červenec tento kurz úspěšně absolvovalo 7 klientů. 

•  Ucelený systém poradenství s důrazem na kariérové – jedná se o komplexní systém psychologické, psychoterapeutické či speciálně pedagogické 

podpory pro klienty z cílové skupiny. V roce 2013 bylo uskutečněno 38 poradenských intervencí s 21 klienty. Z každé poradenské intervence je 

vyhotovován písemný výstup, který je součástí karty poradenství klienta. Poradenské služby byly poskytovány osobně, telefonicky či emailem.

•  Uplatnění se na trhu práce – pomoc klientům získat zaměstnání a uplatnit se na trhu práce. V roce 2013 probíhaly konzultace s poten-

ciálními spolupracujícími firmami a institucemi ze Zlínského kraje. Byla rovněž zřízena databáze spolupracujících firem a institucí, kterým 

můžeme nabídnout klienty z cílové skupiny projektu, pro získání pracovního místa.
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ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO

PODĚKOVÁNÍ

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 pracovala správní rada a revizní komise v tomto složení:

SPRÁVNÍ RADA:

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA předsedkyně správní rady

Mgr. Jana Adamcová místopředsedkyně správní rady

Milada Zemčíková členka správní rady

Bc. et 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

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří občanské sdružení DOMINO v roce 2013 finančně a materiálně podpořili:

•  MPSV ČR •  Fond mikroprojektů

•  ESF v ČR •  Zlínský kraj

•  MŠMT ČR •  Statutární město Zlín

•  MK ČR •  Město Otrokovice

•  Nadace Partnerství •  Nadační fond Albert dětem

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.

...d�kujeme
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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 PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA, 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 2013: 1541

z toho do 18 let: 1294

od 19 do 26 let: 247

Počet lektorů v roce 2013: 17

Počet dobrovolných pracovníků v roce 2013: 108

Počet pracovišť – poboček: 10

Pro rok 2013 byl stanoven členský příspěvek na 50 Kč
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PROPAGACE ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO

ZÁMĚRY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO PRO ROK 2014

V ROCE 2014 CHCEME USKUTEČNIT TYTO PLÁNY:

•  být vyhledávanou organizací na poli sociální práce, která poskytuje profesionální, kvalitní a odborné služby 

•  ve spolupráci s OSPOD Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje se zaměřit na podporu a rozvoj náhradní rodinné 

péče v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje (vyhledávání, osvěta, poradenská činnost)

•  rozvíjet spolupráci se svépomocnými skupinami – rodičů dětí s onemocněním cukrovkou, pěstounů, 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 Uherské 

Hradiště a obce Chvalčov

•  rozjet nízkoprahové centrum ve Slušovicích

•  rozjet sociálně aktivizační službu v Novém Jičíně

•  rozjet nové Komunitní centrum organizace v Novém Jičíně

•  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, Zpravodaje města Bystřice pod Hostý-

nem, dvouměsíčníku – Bystřické pokroky, Kroměřížského deníku, Mladá fronta DNES

•  prostřednictvím nástěnek 

•  prostřednictvím informačních brožur, letáků a Newsletteru.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMINO ZA ROK 2013

VÝNOSY Státní a obecní dotace a granty (MPSV ČR, ESF, MŠMT ČR, MK ČR, Zlínský kraj, 

Region Bílé Karpaty, Statutární město Zlín, Město Otrokovice, Úřad práce Zlín)
6 471 435 Kč

Nadační fondy 

(Nadace Partnerství, Nadační fond Albert dětem, Nadace Terezy Maxové)
848 691 Kč

Příjmy z vlastní činnosti 77 050 Kč

Příjmy za vlastní výkony 2 771 995 Kč

Ostatní výnosy 88 Kč

VÝNOSY CELKEM 10 169 259 Kč

NÁKLADY Osobní náklady 5 778 225 Kč

Materiálové náklady 1 152 759 Kč

Nemateriálové náklady 3 012 212 Kč

Ostatní náklady 155 232 Kč

NÁKLADY CELKEM 10 098 428 Kč

Osobní náklady
57 %

Materiálové náklady
11 %

Nemateriálové náklady
30 %

Ostatní
2 % Ostatní výnosy

0,10 % Ministerstvo práce
 a sociálních věcí ČR

29,00 %

ESF
13,90 %

Statutární město Zlín
3,80 %

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR

0,50 %

Zlínský kraj
0,60 %

Město Otrokovice
0,20 %

Úřad práce Zlín
6,60 %

Ministerstvo kultury ČR
0,30 %

Nadace Partnerství
7,00 %

Nadace Terezy Maxové
0,80 %

Nadační fond Albert 
dětem
0,40 %

Region Bílé Karpaty
9,00 %

Příjmy za vlastní výkony
27,00 %

Vlastní prostředky,
členské příspěvky

0,80 %
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Úspěšně byla ukončena realizace projektu MRAVENIŠTĚ 67-BG-086, který byl financován z programu švýcarsko-české 

spolupráce. 

Organizace získala podporu projektu PRVNÍ KROK CZ.1.04/3.3.05/96.00288, který je financován z Evropského sociál-

ního fondu.

HODNOCENÍ ROKU 2013

ZÁVĚR

KONTAKT

Tato výroční zpráva poskytuje komplexní pohled na zhodnocení uplynulého roku 2013. Doufáme, že čas i úsilí, které za-

městnanci, členové, dobrovolníci a spousta dalších lidí organizaci věnovali, se zúročí, a že příští rok bude nejméně tak úspěšný, 

jako rok 2013. 

Na závěr patří poděkovat předsedkyni správní rady paní PhDr. Ing. Mgr. Leoně Hozové, Ph.D., MBA, která se velkým dílem 

zasloužila o každodenní život organizace DOMINO. Dík patří i všem členům správní rady.

Výroční zprávu pro rok 2013 zpracovala: Ing. Petra Žalmánková 

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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