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

Vá�ení a milí p�átelé organizace DOMINO,
právě otevíráte výroční zprávu za rok 2018, což znamená, že je ten pravý čas bilancovat nad 

rokem minulým. Pojďme společně zhodnotit, v čem byl pro nás minulý rok přínosný, co nás naučil,  
a s jakým očekáváním vstupujeme do roku 2019.

 Ve své práci se setkávám s příběhy, které píše sám život, a ani ten nejkreativnější spisovatel by 
nevymyslel takové scénáře, které dnes a denně prožíváme. Člověk si mnohdy řekne, že nic horšího už 
jej snad nečeká. A náhle je tady další skutečnost, která člověka srazí na kolena. Jenže právě v těchto 
životních situacích se ukazuje, že člověk v sobě má obrovskou životní sílu, která i v tom nejčernějším 
okamžiku najde tenkou nitku naděje, a začne z ní spřádat záchrannou síť pro sebe, rodinu, okolí  
a hlavně děti. A právě tato životní síla pramenící z našich klientů mne i mé kolegy neustále překvapuje 
a naplňuje pocitem, že každá situace má svá řešení a každá otázka svou odpověď, jen se nic nesmí 
vzdávat dopředu. Mnohdy tahle „životní tvrdohlavost“ překonává překážky v rozdílnosti povah, v představách o životě, nahrazuje po-
krevní pouto, odolává generačním rozdílům, pocitům bezmocnosti, strachu a nachází cestu tam, kde by ji nikdo nehledal.

 Hlavním cílem organizace DOMINO cz, o. p. s. v roce 2018 bylo podporovat zdravou funkčnost rodiny v rámci prorodinných aktivit 
a prostřednictvím preventivních programů podporovat rodiny, co možná v nejširší míře.

 Opět jsme pomohli v rámci setkávání řadě rodin napříč generacemi s řešením situací, které je tíží. Dětem jsme za pomoci psycho-
terapeutických skupin a pobytů pomohli s vyrovnáním se s jinakostí, s traumaty, úzkostmi a pomoci jim důvěřovat ve zlepšení jejich 
života formou stabilizace vztahů uvnitř rodiny a podpory jejich zdravého vývoje a rozvoje. Rovněž řada klientů využila možnost účasti 
na svépomocných a podpůrných skupinách, kde docházelo k vzájemnému sdílení problémů a ke společnému boji při hledání řešení  
v životních situacích, které je trápily. Podporou pro klienty byla také psychoterapeutická péče. Rok 2018 byl úspěšný i pro naše dětské 
skupiny a mikrojesle, které opětovně zaznamenaly velký zájem rodičů, a jejichž hlavním cílem je péče o naše nejmenší, aby byla zabez-
pečena rovnost mužů a žen při uplatňování se na trhu a pomoc rodičům při sladění pracovních a rodičovských povinností. Hlavním cílem 
organizace DOMINO cz, o. p. s. je podporovat zdravou funkčnost rodiny v rámci prorodinných aktivit a prostřednictvím preventivních 
programů podporovat rodiny, co možná v nejširší míře.

 Ráda bych poděkovala klientům, spolupracovníkům a donátorům za jejich podporu, projevy důvěry, poznatky, nápady. Vážím si 
svých kolegů a kolegyň, kteří svou práci vnímají jako poslání a vkládají do ní veškeré své vědomosti, dovednosti, srdce a odhodlání najít 
správný směr. Děkuji vám všem, za váš životní optimismus a snahu pro změnu, které jsou pro nás inspirativní.

Přeji nám všem, aby rok 2019 byl úspěšný, aby nás neopouštěla víra v nacházení správných řešení, touha dělat věci s otevřeným 
srdcem a myslí, pokora k životu samotnému a odhodlání dělat věci správně, s nasazením a s vděčností. Děkuji vám za naši velkou 
RODINU!

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA
leona.hozova@idomino.eu
předsedkyně správní rady
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POSLÁNÍ ORGANIZACE DOMINO

CÍLE ORGANIZACE DOMINO

ORGANIZACE DOMINO cz, o. p. s.

Organizace DOMINO cz, o. p. s. je krajskou neziskovou organizací, která vznikla v roce 1993. Organizace DOMINO působí ve třech krajích: 

Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém. Během několika let se aktivity organizace postupně rozvíjely a rodinám bylo nabízeno větší  

množství služeb. Snažíme se posilovat funkčnost rodiny, upevňovat vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodičovské role, integrovat rodiny  

do společnosti. V posledních letech se snažíme více zaměřovat na poskytování služeb sociálního charakteru.

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 sociálně znevýhodněných rodin při začleňování 

do běžného života. V oblasti náhradní rodinné péče je posláním organizace DOMINO doprovázení náhradních rodin, podpora a rozvoj náhradní 

rodinné péče, posilování rodinných vazeb, rozvoj povědomí o této problematice, zvyšování hodnoty náhradní rodiny (pěstounské a osvojitelské 

rodiny) ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

•  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

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

   Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje
•  dobrovolní pracovníci
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AKTIVITY ORGANIZACE DOMINO

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 činnost, pracovní, sociální a výchovnou rehabilitaci dětem z náhradní péče.

•  Zabezpečením provozu sedmi 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, zaměřené 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 poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

•  v rámci poradenské činnosti pořádání 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
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•  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
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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 osvo-

jení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Organizace DOMINO je členem pracovní skupiny Komunikační mosty, ve které se setkávají organizace z celé České republiky pracující 

s náhradními rodinami.

DOMINO cz, o.p.s., získala titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Organizace DOMINO je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
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ČINNOST ORGANIZACE DOMINO V ROCE 2018

1. NÁHRADNÍ PÉČE

Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
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 výchovné), 
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: ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

POSLÁNÍ: 
• doprovázení náhradních rodin, podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování rodinných 

vazeb, rozvoj povědomí o této problematice, zvyšování hodnoty náhradní rodiny (pěstounské 
a osvojitelské rodiny) ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

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:
• asistence klíčového pracovníka
• respitní péče – krátkodobá (např. návštěva lékaře, vyřizování úředních záležitostí atd.), ale i dlouhodobá (táborové pobyty, příměstské tábory, 

aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi, víkendová setkávání pro děti)
• poradenství
• pedagogická podpora
• podpora vztahu svěřeného dítěte s biologickou rodinou 

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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• vzdělávání pečujících osob • vzájemná setkávání svépomocných a podpůrných skupin pro osoby pečující
• ergoterapie (pracovní rehabilitace) • pravidelná setkávání podpůrných klubů pro svěřené děti
• aktivity komunitních center pro rodiny s dětmi • rodinné konference
• setkávání náhradních rodin • případové konference

ČINNOST V ROCE 2018:
• vzdělávací aktivity – Organizace Domino osobám pečujícím umožnila splnit jejich vzdělávací povinnost, kterou ukládá novela zákona č. 

359/1999 Sb., a to prostřednictvím vzdělávacích seminářů. Osoby pečující mají možnost na vzdělávacích seminářích sdílet společná témata  
a zkušenosti, a dále se setkat s dalšími osobami pečujícími s podobným osudem. 

• terapeutické pobyty pro děti – Tyto pobyty jsou určené dětem a mládeži ve věku od 6 let, se kterými naši odborní pracovníci (psychologové, psycho-
terapeuti, pedagogové apod.) dlouhodobě pracují a kteří jsou členy terapeutických skupin. V roce 2018 se konaly celkem dva terapeutické pobyty. 

• aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi – Během roku 2018 organizace Domino ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádala 
celkem 7 aktivizačně vzdělávacích pobytů. Na aktivizačně vzdělávacích pobytech měly osoby pečující možnost splnit si povinné vzdělávání 
v plném rozsahu, které ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Během aktivizačně vzdělávacích pobytů měli 
klienti možnost využít rozmanitou poradenskou službu s odbornými pracovníky. V době vzdělávacích seminářů byl pro děti připraven aktivizač-
ní program, který byl uzpůsoben jejich věku a možnostem.

• psychosociální aktivity – Mimo jiné aktivity organizace Domino zajišťovala komplexní poradenství (právní, psychologické, speciálně pedagogické, 
sociální) a psychoterapeutickou podporu. Poradenské služby byly v minulém roce poskytovány ambulantně, emailem ale i telefonicky. Klienti 
aktivně také využívali bezplatnou poradenskou nonstop linku, která je aktivní 24 hodin denně, včetně státních svátků a dnů pracovního klidu. 

• uzavřené psychoterapeutické skupiny pro děti a mladé dospělé – Tyto skupiny jsou určeny pro děti a mladé dospělé z náhradní péče  
a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny dle věku. Skupina se setkává v terapeutické místnosti v rozmezích 
cca 6 – 8 týdnů po dobu tří dnů. 

• spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí – Organizace Domino velmi úzce spolupracuje s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje. Klíčový pracovníci s pracovníky OSPOD spolupracují na vypracování Individuálního plánu ochrany dítěte, mimo  
to se setkávají na případových konferencích, panelových diskuzích a odbornostních setkáních. 

• letní pobytové a příměstské tábory – V době letních prázdnin se děti mohly zúčastnit několika příměstských a pobytových táborů. Pobytové 
tábory se uskutečnily v rekreačním středisku Revika Vizovice. V roce 2018 se konal i tábor u moře, který se stal již stálicí v naší nabídce  
a opětovně měl velký úspěch.

• asistované kontakty - Organizace Domino v loňském roce podpořila několik rodin, kdy zajistila asistované kontakty dětí svěřených do pěs-
tounské péče s biologickými rodiči za přítomnosti odborného pracovníka. 

• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Pravidelné setkávání klientů a rodin s podobnými specifickými potřebami. (rodiče hyperaktiv-
ních dětí, dětí se zdravotním postižením apod.). 

• setkání náhradních rodin – Bylo uskutečněno dne 3. 2. 2018 v Rožnově pod Radhoštěm. Během tohoto setkání měli klienti příležitost k osob-
nímu setkání a sdílení zkušeností.

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

1. 2. NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE – DOPROVÁZENÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Oblast působnosti: 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
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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 2018:

Během letních prázdnin se uskutečnil integrační pobytový tábor na Revice. Během celého pobytu s dětmi pracovali odborní pracovníci, jako  

je psychoterapeut, speciální pedagog a sociální pedagog. Program pro děti byl připraven tak, aby smysluplně vyplnil volný čas, sloužil jako pre-

vence patologických jevů a umožnil dětem navazovat nové sociální kontakty.

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

2. PORADNA

Santražiny 4224, 760 01 Zlín

web: www.idomino.eu

Pobočky poradny NA DLANI:

1. Pobočka Zlín (ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín)

2. Pobočka Nový Jičín (Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín)

3. Pobočka Uherský Brod (Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod)

V poradnách se poskytovalo poradenství 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. Klienti mají také 

možnost využívat služby poradenské Nonstop linky, která je bezplatná. 

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
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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 určeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám, které se ocitly 

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

• 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

Štefánikova 5462, 760 01 Zlín

web: www.idomino.eu

POSLÁNÍ: 

• podpora sociálně slabých a znevýhodněných rodin ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého 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, smys-

luplné vyplnění volného času)

CÍLOVÁ SKUPINA:

• sociálně slabé a znevýhodněné rodiny ze Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, Olomouckého 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 slabým a znevýhodněným rodinám, pobyty jsou doplněny besedami s diskusí, možnostmi individu-

álních 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.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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3.1. PROJEKT PODPORA PRÁCE S DĚTMI A RODINAMI V OBLASTI SPOD

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

CÍL PROJEKTU: 
• Cílem projektu je podpora přímé práce s ohroženými dětmi a rodinami ve spolupráci s jednotlivými OSPODy.

CÍLOVÁ SKUPINA: 
• Cílovou skupinu projektu tvoří děti a rodiny, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení (spadají vždy do agendy SPOD), ale také kli-

enti, kteří nespadají do oblasti poskytování podpory v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče (adoptivní rodiny, pěstounské rodiny s dítětem 
starším 18 let, biologické děti pěstounů, osvojitelé a jejich děti).

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• poradenství
• rozvoj spolupráce s OSPOD
• asistované kontakty
• terapeutické pobyty pro děti v NP
• osvěta NRP

Projekt PODPORA PRÁCE S DĚTMI A RODINAMI V OBLASTI SPOD je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

4. KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU DOMINO

Organizace Domino provozuje několik Komunitních center pro rodinu. Tyto centra se zaměřují na 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, dlouhodobá 
nezaměstnanost apod.). Aktivity, které jsou v centrech 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 a Moravskoslezském 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 – NOVÝ JIČÍN
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – SLUŠOVICE 
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV
 

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

KCR DOMINO ZLÍN – Mraveniště, tř. T. Bati 3244, 760 01 Zlín
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ



13

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018 
• Vzdělávací aktivity – témata seminářů byla zaměřena na oblast výchovy dítěte, rodičovských kompetencí, fin. gramotnosti, mezigeneračních 

vztahů, vztahů v rodině apod. Seminářů se zúčastnilo 176 osob.
• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání určena zejména rodičům a klientům, kteří mají stejné nebo podobné specifické po-

třeby (např. samoživitelé, rodiče dětí s ADHD, prarodiče). Během setkávání, klienti sdílí společné témata, předávají si zkušenosti a navzájem 
se tak podporují. V roce 2018 proběhlo 98 intervencí.

• Poradenství –  Klienti mohli využívat komplexní a ucelený systém poradenských služeb. V roce 2018 byla pravidelně využívána poradenská nonstop 
linka, která je aktivní 24 hodin denně, tj. 7 dní v týdnu a je bezplatná. Velmi vítanou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online 
gender poradny – poradenství v oblasti genderové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4. 2. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY

KCR DOMINO ZLÍN – Jižní Svahy, ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018
• Vzdělávací aktivity – Během roku 2018 byl uspořádán cyklus vzdělávacích seminářů zaměřených na aktuální témata související s tématikou  

z oblasti výchovy a péče o děti, vztahů v rodině, finanční gramotnosti, rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů apod. V loňském roce 
se celkem seminářů zúčastnilo 135 osob.

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkávání rodičů a osob s podobným osudem (např. rodič samoživitel, rodiče dětí s ADHD,  
rodiče s více dětmi, apod.) Během setkávání mají zúčastnění možnost předávání informací, vzájemného sdílení, výměny zkušeností, emocio-
nální podpory a praktické pomoci. V rámci setkávání proběhlo 52 intervencí..

• Poradenství – Klienti mohli v průběhu roku 2018 využít komplexní poradenské služby z oblasti např. výchovného poradenství, psychologického 
poradenství, speciálně-pedagogického poradenství, individuálního poradenství apod. Klienti mohli v případě potřeby využívat také bezplatnou 
poradenskou nonstop linku, která je aktivní 24 hodin denně. Velmi zajímavou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online 
gender poradny – poradenství v oblasti genderové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4. 3. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE

KCR DOMINO – Otrokovice, ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice
e-mail: kcr.otrokovice@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:
•  Vzdělávací aktivity – V roce 2018 byly pro cílovou skupinu připraveny vzdělávací semináře, které se zabývaly posilování rodičovských kompe-

tencí, řešení konfliktů při výchově, posílení finanční gramotnosti, na prevenci proti negativním jevům u dětí, interakce rodiče a dítěte, ochrana 
dítěte ve virtuálním světě apod. V komunitním centru se celkem zúčastnilo seminářů 165 osob. 

•  Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – V komunitním centru pro rodinu se pravidelně setkávají svépomocné a podpůrné skupiny např. sa-
moživitelé, ovdovělí, rodiny se zdravotně postiženým členem, rodiče na RD/MD, rodiče s dětmi s ADHD, rodiče s dětmi, které ovlivňuje negativně okolí. 
Cílem těchto setkání je vzájemná podpora, sdílení problémů a předávání zkušeností. Ve sledovaném období se skupin zúčastnilo celkem 56 osob.

•  Poradenství – Organizace Domino pravidelně klientům poskytovala ucelený systém poradenství (individuální, skupinové, rodinné, pro rodiny 
se specifickými potřebami, psychologické poradenství, výchovné apod.). Mimo to klienti mohli využít naší poradenskou nonstop linku, kde svůj 
problém řešili anonymně, linka je bezplatná. Velmi ojedinělou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny 
– poradenství v oblasti genderové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).
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KCR DOMINO ZLÍN – Jižní Svahy, ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín
e-mail: kcr.zlin@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018
• Vzdělávací aktivity – Během roku 2018 byl uspořádán cyklus vzdělávacích seminářů zaměřených na aktuální témata související s tématikou  

z oblasti výchovy a péče o děti, vztahů v rodině, finanční gramotnosti, rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů apod. V loňském roce 
se celkem seminářů zúčastnilo 135 osob.

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkávání rodičů a osob s podobným osudem (např. rodič samoživitel, rodiče dětí s ADHD,  
rodiče s více dětmi, apod.) Během setkávání mají zúčastnění možnost předávání informací, vzájemného sdílení, výměny zkušeností, emocio-
nální podpory a praktické pomoci. V rámci setkávání proběhlo 52 intervencí..

• Poradenství – Klienti mohli v průběhu roku 2018 využít komplexní poradenské služby z oblasti např. výchovného poradenství, psychologického 
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KCR DOMINO – Otrokovice, ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice
e-mail: kcr.otrokovice@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:
•  Vzdělávací aktivity – V roce 2018 byly pro cílovou skupinu připraveny vzdělávací semináře, které se zabývaly posilování rodičovských kompe-

tencí, řešení konfliktů při výchově, posílení finanční gramotnosti, na prevenci proti negativním jevům u dětí, interakce rodiče a dítěte, ochrana 
dítěte ve virtuálním světě apod. V komunitním centru se celkem zúčastnilo seminářů 165 osob. 

•  Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – V komunitním centru pro rodinu se pravidelně setkávají svépomocné a podpůrné skupiny např. sa-
moživitelé, ovdovělí, rodiny se zdravotně postiženým členem, rodiče na RD/MD, rodiče s dětmi s ADHD, rodiče s dětmi, které ovlivňuje negativně okolí. 
Cílem těchto setkání je vzájemná podpora, sdílení problémů a předávání zkušeností. Ve sledovaném období se skupin zúčastnilo celkem 56 osob.

•  Poradenství – Organizace Domino pravidelně klientům poskytovala ucelený systém poradenství (individuální, skupinové, rodinné, pro rodiny 
se specifickými potřebami, psychologické poradenství, výchovné apod.). Mimo to klienti mohli využít naší poradenskou nonstop linku, kde svůj 
problém řešili anonymně, linka je bezplatná. Velmi ojedinělou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny 
– poradenství v oblasti genderové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).
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4. 4. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ A UHERSKÝ BROD

Uherský Brod, Mariánské náměstí 2371, 688 01 Uherský Brod

e-mail: kcr.uh@idomino.eu, kcr.ub@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018

• Vzdělávací aktivity – Semináře se zabývaly především tématy z oblasti výchovy a péče o děti, vztahů v rodině, přístupy ve výchově, mezigenerační 

vztahy apod. V průběhu celého roku 2018 se seminářů zúčastnilo celkem 148 osob.

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Během roku 2018 se uskutečnilo několik setkání svépomocných a podpůrných skupin.  

Na setkávání klienty většinou spojoval jejich životní příběh (např. samoživitelé, rodiče dětí s vývojovou vadou apod.) V rámci setkání proběhlo 

celkem 72 intervencí.

• Poradenství – Klientům bylo nabídnuto výchovné poradenství, individuální poradenství, rodinné poradenství a psychoterapie. Klienti také měli mož-

nost využít službu bezplatné poradenské nonstop linky. Velmi kladně přijímanou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online 

gender poradny – poradenství v oblasti genderové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4. 5. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – NOVÝ JIČÍN

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1029/13, 741 01 Nový Jičín

e-mail: kcr.nj@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:

• Vzdělávací aktivity – V roce 2018 byly uspořádány vzdělávací semináře související s výchovou a péčí o děti, vztahů v rodině, fin. gramotností, 

zlepšení v oblasti výchovy apod. V daném období se seminářů zúčastnilo 122 osob.

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkání lidí, které spojuje jejich životní příběh (např. rodiče dětí s autismem, pra-

rodiče, rodiče dětí s poruchou pozornosti apod.) Během setkání svépomocných a podpůrných skupin klienti sdíleli vlastní zkušenosti 

a vzájemně si dodávali podporu, pomohla jim k nalezení nových kontaktů.  V rámci setkání proběhlo 74 intervencí.

• Poradenství – V minulém roce klienti využívali rozsáhlý systém poradenství. Nejčastěji bylo využíváno poradenství prostřednictvím osobních 

konzultací, dále prostřednictvím telefonátů a emailů. Klienti rovněž mohli využít služeb nonstop poradenské telefonické linky, která je bez-

platná. Velmi zajímavou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny – poradenství v oblasti genderové 

problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4. 6. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – SLUŠOVICE

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Slušovice, Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice

e-mail: kcr.slusovice@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:

• Vzdělávací aktivity – Semináře se zabývaly se různorodými tématy, z oblasti výchovy a péče o děti, vztahů v rodině, mezigeneračních vztahů, 

rodičovských a partnerských kompetencí apod. Seminářů se v loňském roce zúčastnilo 80 osob. 

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin –Pravidelné setkávání lidí, kteří mají zájem sdílet a předávat si zkušenosti. Lidi ve skupině 

spojuje podobný životní příběh (např. rodiče dětí se zdravotním postižením, ovdovělí apod.)  V rámci setkání svépomocných a podpůrných 

skupin proběhlo 52 intervencí.
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• Poradenství – Klienti využívali různorodé poradenství, mezi nejčastěji poskytované patří osobní poradenství, oblíbené je i poraden-

ství prostřednictvím telefonů a emailů. Klienti měli možnost využít bezplatnou poradenskou nonstop linku, kde mohou svůj problém řešit 

i anonymně. Velmi přínosnou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny – poradenství v oblasti gende-

rové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4.7. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV

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

e-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:

• Vzdělávací aktivity – V roce 2018 byly nabízeny vzdělávací semináře, které pomohly klientům získat, prohloubit znalosti a dovednosti převáž-

ně z oblasti vztahů v rodině, odstranit pocity nejistoty ve výchově. Klienti si kladli převážně otázky z oblasti výchovy, přístupu k dětem, řešení 

bariéry, zvládáním konfliktů v rodině, problémy sociálních sítí. Seminářů se v loňském roce zúčastnilo 88 osob. 

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkávání svépomocných a podpůrných skupin byla určena všem zájemcům, které spojovali 

určitá specifika (samoživitelé, rodiče s výchovnými problémy apod.) Setkávání byla naplněna vzájemných sdílením, hledáním odpovědí, kon-

taktů, názorů, vzájemné pomoci, pocitu sounáležitosti. V rámci setkávání proběhlo 74 intervencí.

• Poradenství – Poradenství bylo zaměřeno na podporu klientů v situacích, které svou intenzitou a tlakem narušovali jejich emoč-

ní i zdravotní stav. Jednalo se převážně o poradenství v oblastech – rodinného poradenství, výchovného poradenství, psychologické-

ho poradenství, poradenství finanční gramotnosti, poradenství právního minima, zdravotní gramotnosti, speciálně pedagogického po-

radenství, individuálního poradenství. Klienti měli možnost využít bezplatnou poradenskou nonstop linku, kde mohou svůj problém řešit 

i anonymně. Velmi vítanou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny – poradenství v oblasti genderové 

problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4. 8. KLUB DĚTSKÁ

ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín, e-mail: info@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018

• Poradenství – Během roku 2018 se poskytovalo rozmanité poradenství, a to především rodinné poradenství, individuální poradenství, psycho-

terapie, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci 

u odborníků.

5. DOMINO PREVENCE

ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

...prevence
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• Poradenství – Klienti využívali různorodé poradenství, mezi nejčastěji poskytované patří osobní poradenství, oblíbené je i poraden-

ství prostřednictvím telefonů a emailů. Klienti měli možnost využít bezplatnou poradenskou nonstop linku, kde mohou svůj problém řešit 

i anonymně. Velmi přínosnou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny – poradenství v oblasti gende-

rové problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4.7. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV

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

e-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:

• Vzdělávací aktivity – V roce 2018 byly nabízeny vzdělávací semináře, které pomohly klientům získat, prohloubit znalosti a dovednosti převáž-

ně z oblasti vztahů v rodině, odstranit pocity nejistoty ve výchově. Klienti si kladli převážně otázky z oblasti výchovy, přístupu k dětem, řešení 

bariéry, zvládáním konfliktů v rodině, problémy sociálních sítí. Seminářů se v loňském roce zúčastnilo 88 osob. 

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin – Setkávání svépomocných a podpůrných skupin byla určena všem zájemcům, které spojovali 

určitá specifika (samoživitelé, rodiče s výchovnými problémy apod.) Setkávání byla naplněna vzájemných sdílením, hledáním odpovědí, kon-

taktů, názorů, vzájemné pomoci, pocitu sounáležitosti. V rámci setkávání proběhlo 74 intervencí.

• Poradenství – Poradenství bylo zaměřeno na podporu klientů v situacích, které svou intenzitou a tlakem narušovali jejich emoč-

ní i zdravotní stav. Jednalo se převážně o poradenství v oblastech – rodinného poradenství, výchovného poradenství, psychologické-

ho poradenství, poradenství finanční gramotnosti, poradenství právního minima, zdravotní gramotnosti, speciálně pedagogického po-

radenství, individuálního poradenství. Klienti měli možnost využít bezplatnou poradenskou nonstop linku, kde mohou svůj problém řešit 

i anonymně. Velmi vítanou službou pro klienty z cílové skupiny byla možnost využití online gender poradny – poradenství v oblasti genderové 

problematiky (sladění zaměstnání a rodiny, rovné příležitosti žen/matek a mužů/otců, apod.).

4. 8. KLUB DĚTSKÁ

ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín, e-mail: info@idomino.eu

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018

• Poradenství – Během roku 2018 se poskytovalo rozmanité poradenství, a to především rodinné poradenství, individuální poradenství, psycho-

terapie, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci 

u odborníků.

5. DOMINO PREVENCE

ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

...prevence
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Organizace Domino provozuje dětský klub, který funguje na způsobu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Cílem je  podpora aktivit 

zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími jevy. Prostřednictvím komunitní práce napomáháme ohroženým skupinám oby-

vatelstva 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 a k integraci skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti.

AKTIVITY KLUBU:

• herna – děti ji mohou využít na zábavu, ale i přípravu do školy 

 (knihovna, hry, psaní domácích úkolů, setkávání s vrstevníky apod.)

• doučování

• kroužek pro hyperaktivní děti

• odborná poradna (výchovného charakteru)

• motivační, výukové programy

6. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA 

• pobočka Otrokovice
• pobočka Chvalčov

e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu

Organizace Domino je provozovatelem miniškolky, která je určena pro děti od jednoho roku do pěti let. Program je připravován individuálně 
pro dotyčnou skupinu dětí. Děti v miniškolce hrají hry, cvičí, zpívají, malují a zapojují se do pohybových aktivit. V roce 2018 organizace Domino 
zajišťovala miniškolku v těchto komunitních centrech. 
KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – OTROKOVICE
KOMUNTNÍ CENTRUM DOMINO – CHVALČOV

7. DOMINO DOBROVOLNÍCI

Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu

Organizace provozuje dobrovolnické centrum– výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s organizovanými i neorganizo-
vanými dětmi a mládeží, rodinami s dětmi a jinou sociální skupinou.

Organizace Domino je od roku 2014 akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnických služeb. 

ČINNOST V ROCE 2018:
• leden – červen 2018 – vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží

V roce 2018 Organizace Domino registrovala celkem 51 dobrovolných pracovníků, kteří s organizací Domino spolupracují na základě příkazní 
smlouvy.
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8. DOMINO VZDĚLÁVÁNÍ

Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
web: www.idomino.eu

Organizace ve sledovaném období zajišťovala vzdělávání a odbornou přípravu členů a zaměstnanců organizace a také 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. 

Pracovníci organizace DOMINO se v roce 2018 zúčastnili těchto seminářů:
• Sociálně právní ochrana dětí - aktuální otázky náhradní péče z oblasti sociálně právní ochrany dětí
•  Individuální plán ochrany dítěte v praxi
• Práce s příběhem dítěte v náhradní péči
• Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí
• Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí

Organizace DOMINO má Oprávnění ke školení hlavních vedoucích dětských táborů vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

9. DOMINO – CENTRUM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji
e-mail: info@idomino.eu
web: www.idomino.eu

Organizace Domino mimo jiné aktivity zajišťovala pro děti mimoškolní činnosti děti a mládež. 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 akti-
vity pro organizované děti se opakují 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, Moravskoslezského a Olomouckého 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 byly realizovány v jednotlivých pobočkách organizace DOMINO v rámci Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje. Dětem a mládeži byla nabídnuta celá řada volnočasových zájmových aktivit, které přispěly k jejich účelnému využívání volného času.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• organizované děti ve věku 6 – 18 let
• organizovaná mládež ve věku 18 – 26 let

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:
a) tělovýchovné a sportovní aktivity
 •  Správňáci – pohybový kroužek, příprava na sportovní aktivity
 •  Floorball – sportovní aktivita zaměřená na floorball
 •  Sporťáci – sportovní aktivita zaměřená na floorball a fotbálek a další sportovní aktivity
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b) výtvarné aktivity

 •  Šikulka – rozvoj prostorového vnímání, soustředění, trpělivosti, poznávání tvarů, barev, apod.

 •  Keramika – zdokonalení jemné motoriky, rozvoj fantazie

 •  Tvořínek – malování, tvoření, podpora rozvoje tvořivosti

c) hudební aktivity

 •  Zobáček – hra na flétnu, program „zdravé pískání, zdravé dýchání“

d) pohybové aktivity

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

e) obecné aktivity

 •  Miniangličtina – osvojování základních anglických slovíček a písniček formou her

f) taneční škola

 zájmový útvar tanečního charakteru – výuka všech druhů tanců, kromě společenského + pořádání zimních a letních soustředění

 •  Street dance

V roce 2018 bylo zrealizováno 31 zájmových útvarů a podpořeno 515 dětí a mládeže.

10. TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO

pobočka Zlín (ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín)

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

V naší Taneční škole se během roku 2018 uskutečnila výuka aktuálních technik moderního, dále scénického, klasického tance (popř. jiných 

druhů tanců a tanečních technik). 

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.

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:

V Taneční škole DOMINO byly provozovány tyto kroužky:

• 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. Věk od 3 do 5 let.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2018

• leden 2018 Úvodní hodina a zápis dětí a mládeže do taneční školy na 2. pololetí školního roku 2017/2018

• září 2018 Úvodní hodina a zápis dětí a mládeže do taneční školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019
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V naší Taneční škole se během roku 2018 uskutečnila výuka aktuálních technik moderního, dále scénického, klasického tance (popř. jiných 

druhů tanců a tanečních technik). 

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.

PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2018:

V Taneční škole DOMINO byly provozovány tyto kroužky:

• 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. Věk od 3 do 5 let.

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2018
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11. DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO
e-mail: info@idomino.eu 
web: www.idomino.eu

Ve sledovaném období organizace Domino uspořádala několik rekreačně-ozdravných pobytů dětí a mládeže s důrazem na prevenci sociálně 
patologických jevů, kriminality mládeže a protidrogovou prevenci. Provozování střediska pro ozdravné, rekreační či sociálně výchovné pobyty dětí  
a mládeže. Děti a mládež se mohou zúčastnit aktivit bez nutnosti členství v organizaci. 

ČINNOST V ROCE 2018
červenec – srpen 2018 pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:
Během léta 2018 bylo uspořádáno celkem 28 táborových pobytů (3 pobytových a 25 příměstských) různého zaměření. V roce 2018 využilo  
rekreačních aktivit 396 dětí a mládeže.

12. DOMINO ADMINISTRATIVA
Šefánikova 5462, 760 01 Zlín
e-mail: info@idomino.eu, web: www.idomino.eu

Zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace. Příprava a řízení projektů. Marketing a Public Relations. Fundraising. Spon-
zorství. Dárcovství. Administrativa, personalistika, účetnictví organizace.

13. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ SLUŠOVICE 
Klub byl zřízen ve spolupráci s městem Slušovice a byl finančně podpořen Zlínským krajem a městem Slušovice.
Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice
telefon: 733 534 698
e-mail: info@idomino.eu, web: www.idomino.eu

POSLÁNÍ:
• zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způso-

bem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních situací

CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálně patologickými jevy

NABÍDKA AKTIVIT:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• volnočasové aktivity, které slouží k navázání kontaktu
• další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů



21

13. 1.  PROJEKT VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018

CÍL PROJEKTU:

• Cílem projektu je pravidelná práce s dětmi, mládeží a mladými lidmi ze Slušovicka, ohroženými sociálním vyloučením prostřednictvím  

volnočasových aktivit, které přispějí ke zmírnění nepříznivé situace cílové skupiny, stabilizaci.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• děti do 18 let       •   mládež do 26 let      •   rizikové skupiny dětí a mládeže

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• volnočasové aktivity – Keramika, Dovedné ruce, Bubnování, Žonglování, První pomoc pro děti a mládež

Projekt VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ je finančně podpořen Zlínským krajem.

14. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

Projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem, městem Nový Jičín.

Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín – Loučka

e-mail: sas@idomino.eu, web: www.idomino.eu

POSLÁNÍ:

• podpora a pomoc rodinám s dětmi z Nového Jičína a celého ORP Nový Jičín, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, 

 rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením

CÍLOVÁ SKUPINA:

• rodiny s dítětem/dětmi (týká se to také rodin pěstounských, neúplných, nefunkčních a rodin v sociálně vyloučených komunitách) 

 s nezaopatřeným dítětem do 26 let

• rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

• rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů

NABÍDKA AKTIVIT:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

• ambulantní (návštěva uživatele v prostorách organizace DOMINO)

• terénní (návštěva pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele)

M a n u á l  j e d n o t n é h o  v i z u á l n í h o  s t y l u
C o r p o r a t e  d e s i g n  m a n u a l
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volnočasových aktivit, které přispějí ke zmírnění nepříznivé situace cílové skupiny, stabilizaci.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• děti do 18 let       •   mládež do 26 let      •   rizikové skupiny dětí a mládeže

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• volnočasové aktivity – Keramika, Dovedné ruce, Bubnování, Žonglování, První pomoc pro děti a mládež

Projekt VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ je finančně podpořen Zlínským krajem.

14. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

Projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem, městem Nový Jičín.

Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín – Loučka

e-mail: sas@idomino.eu, web: www.idomino.eu

POSLÁNÍ:

• podpora a pomoc rodinám s dětmi z Nového Jičína a celého ORP Nový Jičín, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, 

 rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením

CÍLOVÁ SKUPINA:

• rodiny s dítětem/dětmi (týká se to také rodin pěstounských, neúplných, nefunkčních a rodin v sociálně vyloučených komunitách) 

 s nezaopatřeným dítětem do 26 let

• rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

• rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů

NABÍDKA AKTIVIT:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

• ambulantní (návštěva uživatele v prostorách organizace DOMINO)

• terénní (návštěva pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele)

M a n u á l  j e d n o t n é h o  v i z u á l n í h o  s t y l u
C o r p o r a t e  d e s i g n  m a n u a l
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15. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018
15. 1. PROJEKT VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001092
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost 
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 10. 2018

CÍL PROJEKTU:
• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• vybudování zařízení péče o děti    •   provoz zařízení péče o děti
• zajištění kvalifikace pečující osoby •   pronájem

V roce 2018 jsme úspěšně ukončili projekt VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/ 
0001092. V rámci realizace tohoto projektu byla vybudována moderní dětská skupina, která splňovala všechny hygienické a legislativní požadavky. 
Okamžitá kapacita dětské skupiny Mraveniště byla 18 dětí a byla zcela naplněna. Projekt se setkal s velkým ohlasem z řad rodičů. Naplňoval tedy hlav-
ní cíl, a to zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Na tento projekt úspěšně navazuje DS DOMINO Mraveniště 1. Působením projektu jsme 
74 rodičům s návratem do pracovního procesu, čímž jsme dopomohli k zlepšení zaměstnanosti žen s dětmi a podpoře sladění soukromého, rodinného 
a pracovního života zajištěním kvalitní, řádné a bezpečné výchovné péče o dítě.

15. 2. VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY PRO VEŘEJNOST 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006878 
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost 
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 5. 2017 - 30. 9. 2019

CÍL PROJEKTU:
• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• vybudování zařízení péče o děti • zajištění kvalifikace pečující osoby
• provoz zařízení péče o děti • pronájem

V rámci realizace projektu byla vybudována nová, moderní dětská skupina, která splňuje všechny hygienické a legislativní požadavky. Okamžitá kapa-
cita dětské skupiny Mraveniště je 9 dětí a je zcela naplněna. DS Mraveniště je otevřeno v pracovní dny od 6,30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí 
provozním řádem a plánem péče a výchovy.

15. 3. VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY PRO VEŘEJNOST 2 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006879 
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 5. 2017 - 30. 9. 2019

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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CÍL PROJEKTU:
• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• vybudování zařízení péče o děti • zajištění kvalifikace pečující osoby
• provoz zařízení péče o děti • pronájem

V rámci realizace projektu byla vybudována nová, moderní dětská skupina, která splňuje všechny hygienické a legislativní požadavky. Okamžitá kapa-
cita dětské skupiny Mraveniště je 9 dětí a je zcela naplněna. DS Mraveniště je otevřeno v pracovní dny od 6.30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí 
provozním řádem a plánem péče a výchovy.

15. 4. DS DOMINO MRAVENIŠTĚ 1 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008273
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

CÍL PROJEKTU:
• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• provoz zařízení péče o děti • pronájem

Projekt DS DOMINO Mraveniště 1 úspěšně navazuje na projekt VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001092.

15. 5. PROJEKT ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 1
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003614
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

CÍL PROJEKTU:
• Hlavním cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 4 let ze Slušovicka.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 4 let) ze Slušovicka

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• vybudování mikrojeslí • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích
• provozování mikrojeslí • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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CÍL PROJEKTU:
• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
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• rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• vybudování zařízení péče o děti • zajištění kvalifikace pečující osoby
• provoz zařízení péče o děti • pronájem

V rámci realizace projektu byla vybudována nová, moderní dětská skupina, která splňuje všechny hygienické a legislativní požadavky. Okamžitá kapa-
cita dětské skupiny Mraveniště je 9 dětí a je zcela naplněna. DS Mraveniště je otevřeno v pracovní dny od 6.30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí 
provozním řádem a plánem péče a výchovy.

15. 4. DS DOMINO MRAVENIŠTĚ 1 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008273
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

CÍL PROJEKTU:
• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• provoz zařízení péče o děti • pronájem

Projekt DS DOMINO Mraveniště 1 úspěšně navazuje na projekt VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001092.

15. 5. PROJEKT ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 1
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003614
Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

CÍL PROJEKTU:
• Hlavním cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 4 let ze Slušovicka.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 4 let) ze Slušovicka

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• vybudování mikrojeslí • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích
• provozování mikrojeslí • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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15. 6. PROJEKT ZŘÍZENÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 2
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003615
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

CÍL PROJEKTU:
• Hlavním cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 4 let ze Slušovicka.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 4 let) ze Slušovicka

AKTIVITY PROJEKTU:
• vybudování mikrojeslí • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích
• provozování mikrojeslí • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV.

16. PROJEKT PAVUČINA
Projekt PAVUČINA byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

CÍL PROJEKTU:
• komplexní a systematická pomoc náhradním rodinám s dětmi v rámci Zlínského (všechna ORP), Moravskoslezského (ORP Nový Jičín) 
 a Olomouckého (ORP Přerov) kraje

CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti z náhradní péče ve věku od 6 do 26 let  •  náhradní rodiče ve věku od 25 do 78 let

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• doučování – výpomoc během zvládání školních povinností u dětí a mládeže z náhradní rodinné péče. Realizace aktivity byla prospěšná 46 dětem 

z náhradní rodinné péče.

17. PROJEKT DALEKOHLED
Projekt DALEKOHLED byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra.      
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

CÍL PROJEKTU:
• Cílem dobrovolnického programu DALEKOHLED je pomocí práce dobrovolníků posilování schopností a dovedností dětí a mladých dospělých  

do 26 let žijících v sociálně slabých rodinách, pěstounských rodinách, v dětských domovech a v rodinách v péči OSPOD v navazování sociálních 
vztahů, přirozeného začleňování do komunity vrstevníků, budování vlastního postavení ve školním kolektivu a v kolektivu vrstevníků obecně.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti do 18 let • mládež do 26 let • rizikové skupiny dětí a mládeže

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• doučování • doprovázení dětí při volnočasových aktivitách • příměstské a pobytové tábory

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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18. PROJEKT MRAVENIŠTĚ AGROFERT
Projekt MRAVENIŠTĚ byl finančně podpořen Nadací Agrofert.
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s. Termín realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019

CÍL PROJEKTU: 
Cílem projektu MRAVENIŠTĚ je komplexní a systematická pomoc a podpora rodin a dětí z náhradní péče (ústavní i rodinné) a sociálně slabých rodin 
pod kontrolou OSPOD.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiny v ohrožení • dítě v ústavní výchově
• dítě v náhradní rodinné péči • dítě ze sociálně slabých rodin pod kontrolou OSPOD, biologické děti pěstounů, adoptivní dětí do 18 let

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• pracovní rehabilitace, ergoterapie • terapeutické skupiny     • terapeutické pobyty

19. PROJEKT TERAPEUTICKÉ POBYTY PRO RODINY
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je zlepšení kvality života rodin, zejména pak posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiny • náhradní rodiny s dětmi, včetně biologických dětí pěstounů, pěstounské děti starší 18 let, adoptivní děti
• sociálně slabé rodiny • náhradní rodiče (pěstouni)

Projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY je finančně podpořen Zlínským krajem.

20. AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI
Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.
Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je poskytnout rodinám s dětmi takové služby, které pozitivně přispějí k posílení funkčnosti rodiny, integraci rodin do společnosti, napo-
mohou k upevňování vzájemných vztahů, posílení postavení dítěte v rodině, k podpoře zdravého rozvoje a vývoje dětí v rodinném prostředí. 

CÍLOVÁ SKUPINA:
• rodiny s dětmi • děti ze sociálně slabých rodin
• děti z běžných rodin • náhradní rodiče
• děti v NRP, včetně biologických dětí pěstounů, adoptovaných dětí, pěstounských dětí

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
• prorodinné aktivity (např. Tvořínek, Šikulka, Džampík)

Projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI je finančně podpořen Zlínským krajem.
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ORGÁNY ORGANIZACE DOMINO
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SPRÁVNÍ RADA:

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA předsedkyně správní rady

Mgr. Jana Adamcová členka správní rady

Bc. et Bc. Martina Stuchlíková členka správní rady

DOZORČÍ RADA:

Ing. Alena Hovorková předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková členka dozorčí rady

Bc. Zdeněk Hradil člen dozorčí rady

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 22. 5. 2019. 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří organizaci DOMINO v roce 2018 finančně a materiálně podpořili:

• MPSV ČR • Město Nový Jičín

• MV ČR • Město Slušovice

• ESF v ČR • Nadace Terezy Maxové dětem

• Zlínský kraj • Nadace Agrofert

• Moravskoslezský kraj

 

Dále bychom zde rádi poděkovali všem, kteří organizaci 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 ORGANIZACE DOMINO

Název organizace DOMINO cz, o. p. s.

Číslo a datum registrace Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 677, ze dne 17. 12. 2013

Sídlo organizace Štefánikova 5462, 760 01 Zlín

Adresa kanceláře Štefánikova 5462, 760 01 Zlín

Statutární zástupce Bc. Michaela Slavíková, ředitelka

 PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, předsedkyně správní rady

Telefon  577 218 708

Fax 577 211 809

E-mail info@idomino.eu

IČO 48472476

DIČ CZ48472476

Bankovní spojení GE Moneta bank

Číslo účtu 159924328/0600

Webové stránky  www.idomino.eu

STATISTICKÉ UKAZATELE:

Celkový počet členů pro rok 2018: 471

Počet dobrovolných pracovníků v roce 2018: 51

Pro rok 2018 byl stanoven členský příspěvek na 50 Kč
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PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE DOMINO

ZÁMĚRY ORGANIZACE DOMINO PRO ROK 2019

V ROCE 2019 CHCEME USKUTEČNIT TYTO PLÁNY:

• nejen zachovat, ale i dále zkvalitňovat a rozšiřovat pestrou nabídku prorodinných aktivit, vytvářet prostředí pro rozvoj vztahů 

napříč celou rodinou 

• podporovat zdravou funkčnost rodiny v rámci prorodinných aktivit

• multidisciplinární spolupráce s OSPOD i v rámci sociální práce

• v rámci preventivních programů podporovat rodinu v nejširší možné míře

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

• pokračovat ve spolupráci s OSPOD v rámci podpory a rozvoje náhradní rodinné péče ve Zlínském, Moravskoslezském  

a Olomouckém kraji (vyhledávání, osvěta, poradenská činnost, apod.)

• rozvíjet spolupráci se svépomocnými skupinami – rodičů dětí se specifickými potřebami, pěstounů, rodičů s dětmi s ADHD, 

rodičů s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pěstounů, samoživitelů, rodičů dětí se zdravotním postižením apod.

• zabezpečit stabilitu organizace (udržet počet programů, zachovat stávající pracovní místa, pracovní tým, zajistit alespoň 

minimální zdroje na chod organizace)

• pokračovat v dobré spolupráci s představiteli krajů a měst ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

• věnovat pozornost průběžnému vzdělávání pracovníků podle potřeb organizace

• systematicky podporovat trvalé vytváření a zajišťování nabídky volnočasových aktivit k efektivnímu trávení volného času dětí 

a mládeže

• 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 nástěnek 

• prostřednictvím informačních brožur, letáků a Newsletteru.



29

PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE DOMINO

ZÁMĚRY ORGANIZACE DOMINO PRO ROK 2019

V ROCE 2019 CHCEME USKUTEČNIT TYTO PLÁNY:

• nejen zachovat, ale i dále zkvalitňovat a rozšiřovat pestrou nabídku prorodinných aktivit, vytvářet prostředí pro rozvoj vztahů 

napříč celou rodinou 

• podporovat zdravou funkčnost rodiny v rámci prorodinných aktivit

• multidisciplinární spolupráce s OSPOD i v rámci sociální práce

• v rámci preventivních programů podporovat rodinu v nejširší možné míře

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

• pokračovat ve spolupráci s OSPOD v rámci podpory a rozvoje náhradní rodinné péče ve Zlínském, Moravskoslezském  

a Olomouckém kraji (vyhledávání, osvěta, poradenská činnost, apod.)

• rozvíjet spolupráci se svépomocnými skupinami – rodičů dětí se specifickými potřebami, pěstounů, rodičů s dětmi s ADHD, 

rodičů s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pěstounů, samoživitelů, rodičů dětí se zdravotním postižením apod.

• zabezpečit stabilitu organizace (udržet počet programů, zachovat stávající pracovní místa, pracovní tým, zajistit alespoň 

minimální zdroje na chod organizace)

• pokračovat v dobré spolupráci s představiteli krajů a měst ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

• věnovat pozornost průběžnému vzdělávání pracovníků podle potřeb organizace

• systematicky podporovat trvalé vytváření a zajišťování nabídky volnočasových aktivit k efektivnímu trávení volného času dětí 

a mládeže

• 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 nástěnek 

• prostřednictvím informačních brožur, letáků a Newsletteru.

30

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMINO ZA ROK 2018

VÝNOSY Výnosy Státní a obecní dotace a granty (MPSV ČR, MV ČR, město Slušovice, 

Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Město Nový Jičín, Úřad práce, ESF)
12 950 714,70 Kč

Nadační fondy (Nadace Agrofert, Nadace Terezy Maxové) 120 000,00 Kč

Příjmy z vlastní činnosti 2 433 372,00 Kč

Ostatní výnosy  68 004,20 Kč

VÝNOSY CELKEM 15 572 090,90 Kč

NÁKLADY Osobní náklady  10 315 084,00 Kč

Materiálové náklady  1 605 477,36 Kč

Nemateriálové náklady (služby) 3 961 251,95 Kč

Ostatní náklady 278 137,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 16 159 950,31 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  –587 859,41 Kč (ztráta)
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



31

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Předložená výroční zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení činností za uplynulý rok 2018. Uplynulý rok přinesl spoustu 

významných událostí. K 31. 12. 2018 jsme ukončili činnost v rámci Sociálně aktivizační služby v Novém Jičíně. Podařilo  

se nám úspěšně navázat na ukončený projekt VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU novým 

projektem DS DOMINO MRAVENIŠTĚ 1.

 Jsme přesvědčeni o tom, že čas i pracovní nasazení, které zaměstnanci, členové, dobrovolníci a příznivci organizaci věno-

vali, se zúročí a že následující rok bude minimálně tak úspěšný, jako rok minulý.

V závěru patří velké poděkování členům správní rady, především pak předsedkyni správní rady paní PhDr. Ing. Mgr. Leoně 

Hozové, PhD. MBA, která se velkým dílem zasluhuje o činnost organizace DOMINO.

Výroční zprávu pro rok 2018 zpracovala: Bc. Michaela Slavíková

ZÁVĚR

KONTAKT

DOMINO cz, o. p. s. 

Štefánikova 5462 

760 01 Zlín

Web: www.idomino.eu

e-mail: info@idomino.eu

Tel. 577 218 708, 577 211 809

IČO: 48472476

Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 677, ze dne 17. 12. 2013

Číslo účtu: 159924328/0600
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