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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE JE JEDNÍM ZE STŘEDISEK ORGANIZACE DOMINO CZ, o. p. s. 

Organizace DOMINO je krajskou neziskovou organizací, která působí ve Zlínském kraji již od roku 1993. Od roku 2013 působí  

i v Moravskoslezském kraji. Posláním organizace je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně pato-

logickými jevy, podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských kom-

petencí, podpora integrace rodin do společnosti, poskytování preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, 

podpora dětí z oblasti náhradní péče. 

Organizace DOMINO vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem 

sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany.

Organizace DOMINO má 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.

CO JSOU KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU

Komunitní centra pro rodinu slouží jako zařízení pro 

sociální prevenci pro rodiny s dětmi, jsou otevřena celé 

společnosti v rámci podpory rovných příležitostí.

Komunitní centra pro rodinu slouží k všestranné  

pomoci rodině (vytvořit prostor pro vzájemná setkávání 

rodičů s malými dětmi, zprostředkovat matkám příleži-

tost sdílet zkušenosti z oblasti výchovy a péče o děti, 

nabídnout aktivity pro smysluplné 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 vědo-

mostí, směřovat k posílení dobře fungující rodiny).



•  poradenství (rodinné poradenství, výchovné poradenství, individu-

ální psychologické poradenství, párové poradenství, poradenství 

v tíživé sociální situaci, poradenství sociálně-právního charakteru, 

individuální poradenství pro děti z náhradní péče, zprostředkování 

následné pomoci u odborníků)

•  zajištění svépomocných skupin

•  zajištění besed a vzdělávacích seminářů na různá témata

•  zajištění asistovaných kontaktů 

•  aktivity pro děti a mládež z náhradní péče

•  aktivity pro rodiny s malými dětmi, které jim zprostředkují kontakt 

se společenským prostředím jako prevenci sociální izolace

•  podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před soci-

álně patologickými jevy

•  podpora dětí z dětských domovů a dětí žijících v pěstounské péči 

v rámci programu podpora dětí z náhradní péče v rámci procesu 

osamostatňování se (pozn.: Dětem a mladým lidem umožňujeme 

osvojit si praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro zvlá-

dání požadavků samostatného života – řešení situací spojených 

se zaměstnáním, bydlením, hospodařením a nakládáním s penězi, 

osobním životem, vzděláváním apod. Děti se účastní víkendových 

setkávání, kde jim nabízíme různé vzdělávací možnosti a kde si 

osvojují mnoho dovedností. Nabízíme možnost zapojit se do pra-

covní rehabilitace, v průběhu které děti získají pracovní návyky  

a praktické zkušenosti v rámci brigády. Může se jednat o práci 

v ergoterapeutické kavárně s dětským hřištěm, výpomoc na tábo-

rových pobytech – pomocné práce při chodu tábora apod., výpo-

moc s hlídáním v tzv. miniškolkách či výpomoc v administrativě).

•  pořádání společensko-kulturních akcí zaměřených nejen na setká-

vání rodin (Mikuláš, Vánoční koledování, aj.)

•  pořádání táborových pobytů a příměstských táborů pro děti z ná-

hradní péče, děti ze sociálně slabých rodin, děti z funkčních rodin.

Kontakt:  Komunitní centrum pro rodinu 

 DOMINO – Otrokovice, 

 ulice Hlavní 1160, 

 765 02 Otrokovice

Telefon:  +420 731 261 981

E-mail:  kcr.otrokovice@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

CÍLOVÉ SKUPINY KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU 

DOMINO – OTROKOVICE:

• sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi

•  rodiny s dětmi v náhradní péči

•  matky samoživitelky

•  rizikové skupiny dětí a mládeže

•  funkční rodiny s dětmi

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE



1. AKTIVITY PRO MAMINKY (ALE I TATÍNKY ČI BABIČKY) S DĚTMI

2. AKTIVITY PRO DĚTI

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – Otrokovice klade důraz na zdravou funkčnost rodin s dětmi a svými aktivi-

tami se snaží přispívat k lepšímu využití těchto rodin v Otrokovicích. U veškerých aktivit je kladen důraz na rozvoj prosociálního 

chování, grafomotorických funkcí, komunikačních schopností, získání správných hygienických návyků apod., a to prostřednictvím 

zábavných cvičení a her.

V KOMUNITNÍM CENTRU PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE JE MOŽNO NAVŠTĚVOVAT TYTO AKTIVITY:

Klubíčko

Herna pro rodiče a děti 

Taneční kroužek

Odpolední tvořeníčko

• cvičení pro dospělé s dětmi ve věku od 1 do 3 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, 

říkadel a písniček. Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických a terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá  

v dopoledních hodinách. 

•  volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, k relaxačnímu bazénku, k hračkám a sportovnímu nářadí.

• čas pro šikovné dětské ručičky za doprovodu rodičů. Vyrábění různých výrobků. 1x za měsíc v odpoledních hodinách.

• pohybový kroužek za pomoci moderních dětských písniček, básniček a her. Ideální příprava dětí pro vstup do kolektivu. Děti 

se učí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky. Určeno pro děti od 3 do 6 let. Omezený počet míst ve skupince, 

individuální přístup. Jeden běh trvá 5 měsíců (září – leden, únor – červen).



• výtvarný kroužek pro děti od 2 let do 6 let. Děti se učí jak pracovat s výtvarnými pomůckami, rozvíjí svoji fantazii, pozná-

vají tvary, barvy a různé techniky. Odborný a individuální přístup, omezený počet míst ve skupince. Jeden běh trvá 5 měsíců  

(září – leden, únor – červen).

• sportovní klub pro správné kluky a holky od 3 do 6 let, 

kde se naučí různé druhy soutěží, her a sportů a jejich 

pravidla. Výborná příprava na sportovní aktivity v pozdějším věku (fotbal, hokej, atletika, míčové hry). Odborný a individuální 

přístup, omezený počet míst ve skupince. Děti jsou rozděleny do skupinek dle věku. Jeden běh trvá 5 měsíců (září – leden, 

únor – červen).

• všeobecná příprava dětí od 4 let na vstup do školy. Komunikace, rozvoj řeči a slovní zásoby, vizuální a sluchové vnímání, gra-

fomotorika, základy anglického jazyka aj. Využívání přirozené zvídavosti dětí a touhy poznávat nové věci. Individuální přístup. 

• pro děti od 1 do 5 let věku. Vedení dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově, příprava dítěte na 

vstup do mateřské školy. Výuka probíhá dle schválené metodiky. Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno 

se předem objednat. 

• jako pomoc rodičům při slaďování pracovních a rodičovských povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců do 5 let. Hlídání se platí 

hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat.

• nabízíme dětem pomoc při zvládání školních povinnos-

tí za asistence odborných pedagogických pracovníků. V průběhu celého školního roku pomáháme se zvládáním probíraného 

učiva. Děti budou vedeny k samostatnosti. K dětem bude přistupováno s ohledem na jejich možnosti a schopnosti (individuální 

přístup) tak, aby si danou látku osvojili a následně ji dokázali využít při plnění úkolů. V rámci doučování nabízíme přípravu dětí 

předškolního věku na školní docházku.

Šikulky

Předškoláček

Hlídání dětí 

Správňáci

Všeználkova miniškolka 

Doučování



• zajišťujeme rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. Poradenství poskytují odborní pracovníci (psycholog, 
speciální pedagog, sociální pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či emailem. Aby naše poradenství bylo do-
stupné všem bez rozdílu, provozujeme telefonickou nonstop linku, která je pro klienty bezplatná a její provoz je nepřetržitý. Pracovníci 
nonstop linky jsou proškolení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vázáni mlčenlivostí. Klienti mohou využít rodinné poraden-
ství, individuální poradenství, párové poradenství, výchovné poradenství, poradenství pro děti z náhradní péče, poradenství sociálně-
-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, atd. Při poskytování poradenské podpory je zachována multidisciplinarita. 

• individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn, prevence domácího násilí. 
Psycholožka je v komunitním centru přítomna 1x za týden.

• zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se s klientem, zjišťování potřeb klientů, 
udržování komunitního prostředí.

• aktivita zaměřená na seznamování rodičů s aktuálními tématy, která souvisí s tématikou výchovy a péče o děti. Přínosem besed je 
nejen získávání nových poznatků, ale i možnost získat nové kontakty, sdílet své zkušenosti, získat nový pohled na daná témata apod. 
Pro osoby pečující nabízíme vzdělávací semináře na daná témata (z minulých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, Sladění osobní a pracovní role, Kniha života) či asistované kontakty. 

• nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitelé, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postiže-
ním). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, nalezení nových kontaktů, emocionální podpora aj. 

 - setkání svépomocných skupin budou přítomni odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), kteří skupinu 
budou pouze doprovázet a snažit se ji nasměrovat ke stanovenému cíli, příp. poskytnou objektivní názor.

 - setkání podpůrných skupin budou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatr), každé setkání bude na konkrétní téma. 

3. AKTIVITY PRO MAMINKY (RODIČE ČI PRARODIČE)

Poradenství

Besedy a přednášková činnost

Preventivní psychologická péče

Průběžná individuální komunikace s klienty, aktivizační činnost klientů

Vzájemná setkávání svépomocných a podpůrných skupin



Termíny a bližší informace na www.idomino.eu.

PŘIPRAVUJEME

NAROZENINOVÁ PÁRTY
Chcete oslavit narozeniny svého dítěte a pozvat jeho kamarády do velkého prostoru a vybavené 
herny? Nabízíme Vám prostory komunitního centra pro rodinu, animační program, možnost zajištění 
občerstvení. Nutno si předem domluvit termín!

HALLOWEEN dlabání dýní, výroba různých strašidýlek. Určeno pro maminky s dětmi. Nutná vlastní menší dýně.

MIKULÁŠ
k hodným dětem chodí Mikuláš … Nutno se předem objednat k zajištění balíčku pro Vaše dítě, 
omezený počet míst (prosinec 2014).

ADVENTNÍ VĚNCE
výroba adventních věnců, určeno pro maminky a jejich děti. Nutno se předem objednat k zajištění 
materiálu (prosinec 2014).

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ posezení s rodiči a dětmi u šálku čaje a cukroví, povídání o Vánocích a tradicích (prosinec 2014).

DEN MATEK oslava Dne matek, tvořivé dílničky. (termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

DEN PRO RODINU
volný vstup do prostor komunitního centra pro rodinu, různé aktivity jak pro rodiče, tak i pro děti. 
Výtvarné dílničky, spousta her a soutěží pro děti (termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

DĚTSKÝ DEN
oblíbený den pro Vaše děti, kde je pro ně připravena spousta her, soutěží, sladkých odměn a hlavně 
tolik oblíbený skákací hrad (termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO

Pořádání rekreačně-ozdravných pobytů dětí a mládeže, rodin s dětmi, popř. jejich rodinných příslušníků s důrazem na prevenci 

sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a protidrogovou prevenci. Informace o pořádaných aktivitách naleznete vždy 

aktuálně na webových stránkách www.idomino.eu.



KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU 

DOMINO – OTROKOVICE

ulice Hlavní 1160

765 02 Otrokovice

tel.: 731 261 981

Zápis do jednotlivých aktivit je možný 

jak osobně v KCR DOMINO – Otrokovice, 

tak telefonicky 577 218 708, 731 261 981, 

či e-mailem: kcr.otrokovice@idomino.eu.

Online přihláška na www.idomino.eu

Děkujeme za podporu a spolupráci:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR,

Městu Otrokovice

Městskému úřadu Otrokovice, Odboru sociálnímu, 

Oddělení sociálně - právní ochrany


