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ÚVODNÍ SLOVO

Vá�ení a milí p�átelé organizace DOMINO,
právě se vám dostala do rukou výroční zpráva naší organizace DOMINO o.p.s. Výroční 

zpráva je souhrnným přehledem aktivit a realizovaných činností, které se v daném období 

uskutečnily. Pojďme se tedy společně ohlédnout, co nám uplynulý rok 2021 přinesl. 

Pro organizaci DOMINO byl rok 2021 rokem náročným, ale zároveň také úspěšným. Ona 

zmíněná náročnost byla způsobena především nejistou epidemiologickou situací. Jednotlivé 

aktivity a jejich realizace byly tak mnohdy provázeny nejistým výsledkem a řadou otazníků. 

Všechny strasti, které se na naší cestě objevily, se nám díky skvělému týmu pracovníků 

a klientů podařilo společnými silami překonat. I v roce 2021 jsme měli možnost praco-

vat na řadě projektů, v jejichž realizaci bychom rádi pokračovali i v následujících letech. 

Ústředním tématem a náplní práce naší organizace je RODINA. Dlouhodobě usilujeme 

o posílení stability rodinného systému a zaměřujeme se na preventivní působení předchá-

zející vzniku rodinných či partnerských krizí. Pracujeme i s rodinami, které vychovávají děti 

v náhradní rodinné péči. 

Během minulého roku byla uskutečněna široká nabídka aktivit pro rodiny s dětmi. 

Od jednodenních seminářů, vícedenních pobytů až po sociální poradenství, ergoterapie  

a terapeutické skupiny.  Při práci s rodinou se zaměřujeme na utváření pozitivního pohle-

du na svět, který lze využít jako místo pro realizaci nových příležitostí. Krizové situace jsou vnímány jako výzvy, které umožňují 

posunout se kupředu a obohatit svůj dosavadní pohled či vlastní zkušenost. Našim rodinám a klientům poskytujeme prostor pro 

rozvoj potenciálu a osobnostních kvalit. Klienty nabádáme k tomu, že krizová situace není problémem, ale řešitelnou situací, 

neboli: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

Organizaci DOMINO přeji do dalších let hodně štěstí a úspěchů v realizovaných činnostech, mnoho spokojených klientů, přátel 

a zaměstnanců organizace. Řadu klientů, kterým se díky naší činnosti podaří vyřešit nepříznivé životní situace a svět se stane 

opět bezpečnějším místem pro klidný život rodin a jejich blízkých. Přeji nám všem, aby nás neopustila touha pomáhat a radost 

z práce, kterou vnímáme jako poslání. Díky naší společné práci se řídíme heslem: „Sdílená radost, dvojnásobná radost – sdílená 

starost, poloviční starost.“

Děkuji vám všem za vaši podporu a přízeň, kterou naší organizaci zachováváte již řadu let. Vaše pozitivní zpětná vazba je 

impulsem pro naši práci. Díky vám víme, že má naše práce smysl. 

Michaela Slavíková 

ředitelka
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KDO JSME… 

Organizace DOMINO cz, o.p.s., je krajskou neziskovou organizací, která svou činnost započala v roce 1993 a nyní působí celkem ve třech 

krajích, ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.  Organizace nabízí širokou nabídku služeb pro podporu rodin s dětmi. Svými aktivi-

tami napomáhá ke stabilizaci rodinného systému a podpoře rodinné soudržnosti. Soustředí se na upevňování rolí jednotlivých členů domácnosti 

v rodinném systému. Aktivity organizace jsou naplňovány prostřednictvím sociálních služeb, které jsou zaměřeny na pomoc dětem a jejich rodi-

nám. Organizace se soustředí také na práci s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. S pomocí využití odborných nástrojů a činností 

napomáhá začleňovat rodiny zpět do života běžné společnosti. 

Organizace DOMINO směřuje na základě realizovaných aktivit k naplňování několika specifických cílů, které korespondují se zaměřením organizace.

• Podpora a pomoc rodinám s dětmi nachazejících se ve složité životní situaci. 

• Podpora „Úmluvy o právech dítěte“ – oprávněné zájmy dětí a mládeže, které směřují k všestrannému rozvoji osobnosti člověka (po stránce, 

duchovní, duševní, fyzické a sociální).

• Poskytování odborného poradenství z oblasti speciálně pedagogické, výchovné, individuální, psychoterapeutické. 

• Zajišťování supervizní podpory.

• Eliminace výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 

• Eliminace vzniku sociálně patologických jevů v rodině.

• Posilování rodičovských a výchovných kompetencí.

• Napomáhání k podpoře všestranného vývoje osobnosti dítěte.

• Podpora vzájemné sounáležitosti a stabilizace rodinných vztahů napříč generacemi.

• Zvyšování stability rodinného prostředí.

• Budování a rozvíjení kompetencí dětí potřebných pro profesní život a uplatnění se na trhu práce. 

• Poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách a mikrojeslích.

• Výkon sociálně právních ochrany dětí (pomoc s výchovnými problémy, odborné poradenství v otázkách, handicapů, výchovy a vzdělání,  

zřizování táborů a rekreačně vzdělávacích činností, atd).

DOMINO o.p.s. je držitelem titulu Organizace uznávaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží  

a certifikátu Společnost přátelská rodině. 

CÍLOVÉ SKUPINY

•  Osoby v tíživé sociální situaci •  Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

•  Děti, mládež a rodiny s dětmi •  Děti z dětských domovů Zlínského a Moravskoslezského kraje

•  Rodiny ohroženy rizikem sociálního vyloučení •  Dobrovolníci

1. CÍLE ORGANIZACE DOMINO
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2. ČINNOST ORGANIZACE DOMINO V ROCE 2021

V rámci naší organizace se dlouhodobě zaměřujeme na poskytování komplexní pomoci rodinám. Svým klientům nabízíme širokou nabídku 

služeb, kterými jsou sociální poradenství, vzdělávání, terapeutické pobyty, setkávání v rámci podpůrných skupin nebo odlehčovací služby  

a řada dalších. Nabídka našich služeb se odvíjí od aktuální potřebnosti. Naším cílem je nabízet takovou nabídku služeb, která bude co nejlépe 

respektovat individuální potřeby našich klientů a jejich rodin. 

Nabídka služeb klientům probíhá ve střediscích:

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO MRAVENIŠTĚ – ZLÍN 

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – UHERSKÝ BROD 

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – CHVALČOV 

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY 

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – NOVÝ JIČÍN 

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – OTROKOVICE 

• KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – SLUŠOVICE

• SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ MRAVENIŠTĚ – ZLÍN

• SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V MIKROJESLÍCH – SLUŠOVICE

• SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉM KLUBU – CHVALČOV

• NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – SLUŠOVICE

• CENTRUM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE – příměstské a pobytové tábory, volnočasové aktivity

Organizace DOMINO o.p.s. pracuje na základě uděleného Pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí. 
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Organizace DOMINO v rámci své činnosti realizuje řadu tematických projektů, které napomáhají nejen naplňovat cíle organizace, ale svým 
zaměřením a náplní vedou ke zkvalitňování nabízených služeb či dalších doprovodných aktivit. 

V minulém roce 2021 byla organizace DOMINO zapojena celkem do 19 projektů. Bližší informace o uskutečněných projektech a ucelený 
přehled činností je uveden v tabulkovém přehledu níže a v dalších částech této výroční zprávy. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY V ORGANIZACI DOMINO O.P.S. V ROCE 2021

Název projektu Poskytovatel (donátor)

HNÍZDO RADOSTI, HNÍZDO PODPORY MPSV

HNÍZDO RODINY MPSV, Město Slušovice

LETNÍ KEMPY MŠMT

DOMINO DS Mraveniště I., DS DOMINO Mraveniště II., DS DOMINO Mraveniště III., 

MIKROJESLE SLUŠOVICE 1, MIKROJESLE SLUŠOVICE 2, TYKADLO
ESF

Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 

(program Zajištění dostupnosti), Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 

druhů a forem sociálních služeb (program Sociální služby ZLK), 

Zlínský kraj, Město Slušovice

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ (program Prevence rizikových typů chování), 

TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI, AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI
Zlínský kraj

PAVUČINA Nadace Terezy Maxové Dětem

KALEIDOSKOP Nadační fond Albert, EDHOUSE

ZELENÁ PRO ŽIVOT NROS (výzva Pepco)

NOVÁ ŠANCE VE ZLÍNSKÉM KRAJI Úřad práce Zlín

3.1. Projekt - HNÍZDO RADOSTI
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: MPSV
Dotační program: Rodina
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 512 rodin

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Projekt HNÍZDO RADOSTI se zaměřuje na předcházení krizových situací, které mohou do velké míry poškodit rodinné prostředí a vést 
k prohlubování stavů, které ohrožují funkčnost rodiny, na kterou projekt klade důraz. Směřuje a vede rodiny k aktivnímu řešení problémů, 
posiluje jejich schopnost čelit ohrožení a orientovat se ve svých problémech či nejistotách. 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2021 

...Hnízdo radosti
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CÍLOVÁ SKUPINA: 
Projekt je primárně určen pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, a to včetně širší rodiny. Jedná se nejen o rodiny funkční, ale předmětem 

zájmu jsou i rodiny afunkční či dysfunkční.  Pozornost je zaměřena i na těhotné ženy, rodiče samoživitele nebo rodiče, kteří momentálně čerpají 
mateřskou dovolenou. Pomoc je poskytována rodinám, které se nějakým způsobem nachází v bezprostředním ohrožení. 

AKTIVITY PODPOŘENÉ PROJEKTEM
V rámci projektu byla realizována řada aktivit, které svým zaměřením a obsahem bezprostředně směřovaly k naplnění cílů zmíněného projektu. 

Rodinám je poskytována komplexní a ucelená poradenská podpora, zaměřující se na různorodé aspekty nejen rodinného soužití (efektivní komu-
nikace, budování kladných mezilidských vztahů, otázky partnerství, výchovy a školní úspěšnosti dětí). V minulém kalendářním roce byly pravidelně 
realizovány interaktivní vzdělávací semináře, které svým zaměřením reagovaly na témata, která se jevila pro cílovou skupinu jako zásadní. Jednalo se 
převážně o témata spojená s výchovou dětí, s rodičovstvím a partnerstvím např. Ve výchově jinak a lépe, Role otce a matky ve výchově dítěte, Part-
nerské vztahy po narození dítěte, Moje děti, Tvoje děti, naše děti – Jak to zvládnout?, Specifika výchovy v neúplné rodině apod. Organizace DOMINO 
pravidelně organizuje také setkávání svépomocných a podpůrných skupin. Pravidelné setkávání klientů v rámci skupin vytváří prostor pro vzájemné 
sdílení zkušeností. Klienti se tak naučí situaci vnímat i jiným pohledem. Při skupinovém setkávání získávají účastníci pocit vzájemné důvěry a souná-
ležitosti. V rámci setkávání se řeší různá témata, dle potřeb a očekávání účastníků. V případě potřeby organizace zajišťuje i krátkodobé hlídání dětí. 
Jedná se o doprovodnou, doplňkovou službu, která pomáhá rodičům zajistit krátkodobou péči o děti v případě potřeby účastnit se různých aktivit. 

Aktivity projektu Hnízdo Radosti byly podpořeny z dotačního programu Rodina.

3.2. Projekt - HNÍZDO PODPORY
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: MPSV
Dotační program: Rodina 
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 112 rodin

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavní cíl projektu spočívá v poskytování podpory a pomoci ohroženým rodinám. Primárně se jedná o rodiny, které jsou v evidenci orgánu 
sociálně právní ochrany dětí. Rodinám je ze strany organizace poskytována opora v podobě doprovázení a přímé práce s ohroženými dětmi  
a rodinami ve spolupráci s jednotlivými OSPOD, a rodin osvojitelských i biologických dětí z pěstounských rodin. 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi. Zájemci o náhradní rodinnou péči, biologické děti pěstounů, rodiče, jejichž děti se nacházejí 

v náhradní rodinné péči, osvojitelé a jejich děti. 

AKTIVITY PODPOŘENÉ PROJEKTEM: 
Na základě projektu je realizovaná řada podpůrných aktivit pro pomoc rodinám a jejich blízkých, a sice: poradenství pro osvojitelské rodiny 

a biologické děti v pěstounské péči; podpora a pomoc rodinám v období rozvodu či rozchodu; pomoc a podpora rodinám v krizi – domácí násilí; 
terapeutická podpora pro děti. 

Aktivity projektu Hnízdo Podpory byly podpořeny z dotačního programu Rodina.

...Hnízdo podpory
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3.3. Projekt - HNÍZDO RODINY
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: MPSV
Dotační program: Rodina a město Slušovice
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 783 rodin

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavní myšlenka spočívá v poskytování takového preventivního působení, které eliminuje vznik sociálně patologických jevů u dětí a jejich 
rodičů / vychovávatelů. Podpůrné působení a práce s rodinou se zaměřuje na předcházení vzniku partnerských či rodinných krizí a podporování 
rodinné soudržnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Projekt je svým charakterem a nabídkou činností rovněž zaměřen na cílovou skupinu rodin s dětmi. Organizace DOMINO pracuje s rodinami, 

které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nemají vhodné podmínky klíčové pro život v dnešní společnosti. Organizace se zabývá posilováním 
rodinné soudržnosti, stabilitou rodinného systému, problematikou mezigeneračního soužití a problematikou těhotenství a mateřství. Pracujeme 
i s rodiči, kteří momentálně čerpají mateřskou dovolenou. 

AKTIVITY PODPOŘENÉ PROJEKTEM:
Podpora výše uvedeným projektem umožňuje organizaci DOMINO realizovat řadu podpůrných aktivit ve formě sociálního poradenství, 

vzdělávacích aktivit, setkávání svépomocných skupin nebo zajišťování krátkodobého hlídání dětí. 
Aktivity projektu Hnízdo Rodiny byly podpořeny z dotačního programu Rodina.

PROJEKT LETNÍ KEMPY 2021 – BÁJEČNÉ LÉTO!
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: MŠMT
Termín realizace: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 135 dětí

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Cílem projektu bylo opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci v důsledku pandemie COVID 19, propojování 
formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem pre-
zenční výuky v průběhu školního roku, obnovení pracovních a studijních návyků dětí, podpora zájmu dětí o vzdělávání, podpora duševní pohody 
a duševního zdraví dětí, podpora návyků zdravého životního stylu, podpora pohybových aktivit dětí. 

AKTIVITY PODPOŘENÉ PROJEKTEM:
Celkem bylo zrealizováno 9 turnusů letních kempů ve třech městech Zlínského kraje.
Projekt LETNÍ KEMPY 2021 – BÁJENÉ LÉTO! byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

...Hnízdo rodiny
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3.4. Projekty – DOMINO MRAVENIŠTĚ 
PROJEKTY – DS DOMINO MRAVENIŠTĚ I., DOMINO DS MRAVENIŠTĚ II., DOMINO DS MRAVENIŠTĚ III.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTŮ:
Čísla projektů: 
DS DOMINO MRAVENIŠTĚ I.; CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017003
DOMINO DS MRAVENIŠTĚ II.; CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014280
DOMINO DS MRAVENIŠTĚ III.; CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014281
Poskytovatel: Evropská unie (Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost)
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 71 rodičů dětí
Popis projektů a realizovaných aktivit

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:
Cílem projektů je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou jsou děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. 

AKTIVITY PROJEKTU 
Finanční prostředky z operačního programu Zaměstnanost jsou využívány na úhradu nájmu a provozních nákladů souvisejících s péčí o děti. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3.5. Projekty - MIKROJESLE SLUŠOVICE
PROJEKTY – MIKROJESLE SLUŠOVICE 1, MIKROJESLE SLUŠOVICE 2
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTŮ:
Čísla projektů: 
MIKROJESLE SLUŠOVICE 1; CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011255
MIKROJESLE SLUŠOVICE 2; CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011254
Poskytovatel: Evropská unie (Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost)
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 23 rodičů dětí

POPIS PROJEKTŮ A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavním cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku 6 měsíců do 3,99 let ze Slušovicka. 
Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 3,99 let) ze Slušovicka.

AKTIVITY PROJEKTU 
Finanční prostředky z operačního programu Zaměstnanost jsou využívány na úhradu provozních nákladů souvisejících s péčí o děti, vzdě-

lávání pečujících osob o děti a na pilotní ověření služby mikrojeslí s MPSV.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

...Mikrojesle
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3.6. Projekt - TYKADLO

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0015690

Poskytovatel: Evropská unie (Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost)

Dotační program: Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Počet podpořených osob za projektové období: 63 rodičů dětí

POPIS PROJEKTŮ A REALIZOVANÝCH AKTIVIT

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Projekt Tykadlo usnadňuje sladění pracovních a rodinných povinností rodičů dětí navštěvující předškolní zařízení (přípravné třídy ZŠ) a 1. 

stupeň ZŠ ve Chvalčově, popřípadě okolní ZŠ v přilehlých obcích.

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti.

AKTIVITY PROJEKTU 

Finanční prostředky z operačního programu pomáhají zaštiťovat náklady spojené s realizací dětských klubů a příměstský táborů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3.7. Projekt - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PROJEKT NZDM – Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

Číslo projektu: 2899284

Poskytovatel: Zlínský kraj

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Počet podpořených osob za projektové období: 83 uživatelů

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavním cílem projektu je preventivně působit a zmírňovat vznik sociálně patologických jevů u dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 

od 6ti do 26ti let. Služby jsou poskytovány na území Slušovicka. 

Projekt NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ byl finančně podpořen Zlínským krajem a Městem Slušovice.

3.8. Projekt - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

Poskytovatel: Zlínský kraj

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 30. 11. 2021

Počet podpořených osob za projektové období: 72 dětí

...Tykadlo
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POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Projekt se zaměřuje na pravidelnou práci s dětmi a mladými lidmi ze Slušovického regionu.  Cílovou skupinou jsou děti, které vyrůstají 

v sociálně znevýhodněném prostředí. Prostřednictvím volnočasových aktivit dochází k rozvoji zdravých návyků a žádoucího fungování v běžném 

životě s ohledem na požadavky dnešní společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Aktivity projektu jsou určeny pro děti do 18 let, pro mladé dospělé do 26 let a pro rizikové skupiny dětí a mládeže. 

Realizované aktivity

Na základě využívání projektové podpory jsou pravidelně uskutečňovány volnočasové aktivity v podobě kreativního tvoření – Keramika I. 

a II., Dovedné ruce I. a II. nebo Muzicírování.

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

3.9. Projekt - TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

Poskytovatel: Zlínský kraj

Termín realizace: 1. 8. 2021 – 7. 8. 2021

Počet podpořených osob za projektové období: 22 dětí

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Projekt se zaměřuje na posilování rodinné soudržnosti, budování pozitivních mezilidských vztahů a zvyšování kvality života jednotlivých rodin. 

Organizace DOMINO každoročně pořádá několik pobytů pro rodiny s dětmi. Terapeutické pobyty poskytují rodinám pocit sounáležitosti. 

Poskytují prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a klientům přinášejí pocit bezpečí, jistoty a porozumění. Terapeutické pobyty zajišťují 

program pro rodiče a pečovatele i pro svěřené děti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s biologickými dětmi, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, rodiče s adoptivními děti. 

Pobyty mohou absolvovat i pěstounské děti se svými pěstouny a děti v pěstounské péči starší 18 let. 

Projekt je zacílen i na rodiny z nevyhovujícího, sociálně slabého prostředí. 

Projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY byl finančně podpořen Zlínským krajem.

3.10. Projekt - AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

Poskytovatel: Zlínský kraj

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 30. 11. 2021

Počet podpořených osob za projektové období: 53 dětí

...Terapeutický 
pobyt
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POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Hlavním přínosem projektu je realizace aktivit, které rovněž podporují stabilitu rodinného systému a napomáhají zvyšovat rodinnou sou-
držnost. Pozornost je věnována i problematice mezigeneračního soužití a rozvoji rodičovských kompetencí. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Projekt je určen pro rodiny s dětmi z běžných rodin, děti v NRP, adoptivní děti, pěstounské děti, děti ze sociálně slabých rodin. 
Projektové aktivity
Na základě finanční podpory Zlínského kraje jsou pravidelně uskutečňovány prorodinné aktivity (Klubíčko, Šikulka, Tvořínek) 
Projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI byl finančně podpořen Zlínským krajem.

3.11. Projekt - PAVUČINA
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: Nadace Terezy Maxové – Dětem
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 30 dětí

POPIS PROJEKTU A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Cílem projektu PAVUČINA, který je součástí systému péče o rodinu, je podpořit děti v touze po vědění prostřednictvím pomoci v přípravě 
na vyučování, motivace a nalezení sebedůvěry v otázkách vzdělávání se.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY A CÍLOVÁ SKUPINA
Na základě projektové podpory Nadace Terezy Maxové Dětem je realizováno doučování, které se zaměřuje na zvyšování školní úspěšnosti 

u dětí v náhradní rodinné péči. 
Projekt PAVUČINA byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.

3.12. Projekt - KALEIDOSKOP
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

Poskytovatel: Nadační fond Albert a EDHOUSE 
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Počet podpořených osob za projektové období: 10 mladých dospělých

POPIS PROJEKTŮ A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Náplní projektu je motivovat a podporovat cílovou skupinu k osobnímu rozvoji, ke stabilizaci jejich života, k ujasnění si hodnot, osvobození 
se od životních traumat a převzetí zodpovědnosti za své skutky a tím i svou budoucnost.

CÍLOVÁ SKUPINA 

Projekt je zacílen na mládež od 15ti let věku. 

...Pavu�ina

...Kaleidoskop
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AKTIVITY PROJEKTU 
Na základě finanční podpory je možné realizovat nejen preventivní programy, které pomáhají předcházet vzniku sociálně patologických 

jevů, ale jsou pořádány i pracovní rehabilitace ve formě ergoterapie. Ergoterapeutické aktivity se zaměřují na rozvoj žádoucích pracovních 
návyků u osob starších 15ti let.

Projekt KALEIDOSKOP byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2021 a z projektu 
„EDHOUSE pomáhá!“

3.13. Projekt – ZELENÁ PRO ŽIVOT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: NROS (grantový program Pepco)
Termín realizace: 4. 10. 2021– 30. 6. 2022
Počet podpořených osob za projektové období: 

POPIS PROJEKTŮ A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Cílem projektu je aktivní zapojení dětí ze základních škol v oblasti Slušovicka a Chvalčovska do zájmového vzdělávání formou zvýšení 
environmentálního vědomí s následným šířením příkladů dobré praxe.

AKTIVITY PROJEKTU 
Pomocí aktivit projektu – Zelená v kuchyni, Zelená pro úsměv, Můj strom, Místo, kde žiji a Osaď si své okno – je snahou děti naučit vyu-

žívat přírodní zdroje a materiály ve svém každodenním životě, nahlédnout do tajů zdravé kuchyně, naučit je recyklaci. Prostě získat znalosti  
a dovednosti, které potom zužitkují ve svém životě a budou je předávat dále svým vrstevníkům.

Projekt je podpořen z prostředků grantového programu PEPCO.

3.14. Projekt – NOVÁ ŠANCE VE ZLÍNSKÉM KRAJI
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:
Poskytovatel: Evropská unie (Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost)
Dotační program: Zaměstnanost
Termín realizace: 1. 3. 2021– 28. 2. 2022
Počet podpořených osob za projektové období: 1 pracovník

POPIS PROJEKTŮ A REALIZOVANÝCH AKTIVIT
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

 Projekt je primárně určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji déle než 
5 měsíců, s důrazem na osoby, které jsou v evidenci déle než 12měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech.

AKTIVITY PROJEKTU 
Pomocí projektu jsou budovány žádoucí návyky v oblasti uplatnění se na trhu práce (hledání vhodného pracovního místa, pomoc s tvorbou 

životopisů a motivačních dopisů, předcházení zadluženosti, pomoc při uplatňování práv). 
Pracovní místo bylo spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost  

a ze státního rozpočtu České republiky.

...Zelená pro �ivot

...Nová �ance
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ORGÁNY ORGANIZACE DOMINO

PODĚKOVÁNÍ

ŘEDITELKA: Bc. Michaela Slavíková

SPRÁVNÍ RADA:
Mgr. Jana Adamcová předsedkyně správní rady
Mgr. Martina Pastorčáková členka správní rady
Bc. et Bc. Martina Stuchlíková členka správní rady

DOZORČÍ RADA:
Ing. Alena Hovorková předsedkyně dozorčí rady
Barbora Besedová členka dozorčí rady
Jitka Špoková  člen dozorčí rady

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 10. 6 .2022. 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim partnerům a sponzorům, kteří podporují činnosti naší organizace nejen v průběhu 

kalendářního roku 2021. Vaše podpora nám otevírá stále nové možnosti a výzvy, kterých může být díky vám a vašim darům naše orga-

nizace součástí. Velké díky za finanční podporu patři:

• Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR • Městu Slušovice

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR • Nadaci Terezy Maxové – Dětem

• Úřadu práce ČR • Nadaci Albert

• Evropskému sociálnímu fondu • Nadaci rozvoje občasné společnosti

• Zlínskému kraji  • Společnosti EDHOUSE

Děkujeme za důvěru, pozitivní zpětnou vazbu a řadu spokojených klientů. Díky Vám všem vidíme, že má naše práce smysl. Jste pro nás 

velkou inspirací stále zlepšovat naši práci a rozšiřovat nabídku poskytovaných služeb. 

Děkujeme i všem přátelům a příznivcům organizace DOMINO cz, o.p.s. V neposlední řadě patří díky také pracovníkům organizace  

DOMINO za jejich citlivý přístup, zodpovědnost a preciznost, se kterou ke své práci přistupují. 

Náležité poděkování patří i správní radě za celoroční skvělou práci, kterou pro naši organizaci odvádí. 

Těšíme se na spolupráci a vaši přízeň i v následujících letech. 

...d�kujeme
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA ORGANIZACE DOMINO

Název organizace:  DOMINO cz, o.p.s. 

Sídlo:  třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín 

E-mail:  info@idomino.eu

Webové stránky:  www.idomino.eu

Telefon:  577 218 708

Datová schránka:  acp88hg

Právní forma:  obecně prospěšná společnost

Číslo a datum registrace:  Vedená u krajského soudu v Brně, 

 spisová značka 0 677, ze dne 17. 12. 2013

IČO:  48472476

DIČ:  CZ 48472476 – neplátce DPH

Bankovní spojení:  GE Moneta bank, a.s.

Číslo účtu:  159924328/0600

Statutární zástupce:  Bc. Michaela Slavíková, ředitelka

16

...kontaktní data
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PROPAGACE ORGANIZACE

ZÁMĚRY ORGANIZACE DOMINO V ROCE 2022

Organizace DOMINO cz, o.p.s., má i na nadcházející rok 2022 připravenou řadu plánů a aktivit, které budou v rámci činnosti orga-

nizace realizovány. I v roce 2022 se naše činnost bude primárně soustředit na cílovou skupinu rodin s dětmi. Pomocí projektů a dalších 

nástrojů budeme i nadále podporovat rodinnou soudržnost a stabilitu rodinného systému.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT A PLÁNŮ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROK 2022:

• Sociální práce s rodinou (podporovat zdravou funkčnost rodiny, pomoc s otázkami výchovy a rodičovství, zvládání rodinných krizí, 

pomoc rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí).

• Zvyšování stability rodinného prostředí a podpora vzájemné soudržnosti jednotlivých členů.

• Rozvoj rodičovských kompetencí.

• Integrace rodin do společnosti.

• Snižování rizika sociálního vyloučení.

• Realizace preventivních programů předcházejících vzniku sociálně patologických jevů.

• Usilovat o komplexní, harmonický vývoj osobnosti dítěte ve všech oblastech, s ohledem na respektování individuálních potřeb.

• Propagace činnosti organizace (na sociálních sítích, internetových portálech, tvorba informačních letáků a dalších propagačních materiálů.

• Zajišťování služeb pro náhradní rodinnou péči.

• Realizace táborů, volnočasových a pobytových aktivit.

Činnosti organizace se dostávají do povědomí široké veřejnosti několika způsoby. V rámci propagace jsou pravidelně aktualizovány 

informace, obsah a data konání jednotlivých aktivit. Informace o naší organizaci jsou dostupné na webových stránkách, na sociálních 

sítích, v informačních brožurách nebo prostřednictvím informačních portálů. Kombinace více typů propagace nám napomáhá rozšiřovat 

povědomí o našich činnostech nejen v blízkém okolí. 

KDE NÁS NAJDETE 

• Na internetových stránkách: www.idomino.eu

• Na informačních portálech: zlk.neziskovka.cz, www.peknyden.cz, www.kamsdetmi.com, www.nepropasni.cz, www.detinapalube.cz, 

www.cesketabory.cz, www.rodinavezline.cz 

• Na sociální síti Facebook 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMINO ZA ROK 2021

VÝNOSY Státní a obecní dotace a granty (MPSV ČR, Zlínský kraj, Město Slušovice, 

Úřad práce ČR, ESF)
12 164 128,- Kč

Nadační fondy (Nadační fond Albert, Nadace Terezy Maxové, EDHOUSE, NROS) 125 000,- Kč

Příjmy z vlastní činnosti 2 719 236,- Kč

Ostatní výnosy 288 307,- Kč

VÝNOSY CELKEM 15 296 671,- Kč

NÁKLADY Osobní náklady 8 719 389,- Kč 

Materiálové náklady 1 779 615,- Kč

Nemateriálové náklady (služby) 3 865 962,- Kč

Ostatní náklady 447 387,- Kč

NÁKLADY CELKEM 14 812 353,- Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

zisk před zdaněním:  484 318,- Kč

zisk po zdanění:  449 358,- Kč

 
Osobní náklady 

58,9%

Materiálové náklady 
12,0%

Nemateriálové 
náklady 
26,1%

Ostatní náklady 
3,0%

 

Státní a obecní 
dotace a granty 

(MPSV ČR, MŠMT ČR, 
Zlínský kraj, Město 

Slušovice, Úřad práce 
ČR, ESF) 79,5%

Nadační fondy 
(Nadační fond Albert, 

Nadace Terezy 
Maxové, EDHOUSE, 

NROS) 0,8%

Příjmy z vlastní 
činnosti 17,8%

Ostatní výnosy 1,9%
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Výroční zpráva poskytuje základní přehled činností a aktivit, které se v průběhu uplynulého kalendářního roku v naší 

organizaci odehrály a realizovaly.  Rok 2021 byl pro naši organizaci náročný, ale i úspěšný a významný. Náročnost spatřuje-

me především v nelehké celospolečenské situaci, která byla způsobena COVID 19. Řada aktivit tak musela být přizpůsobena 

podmínkám aktuální situace. Uskutečnění jednotlivých aktivit bylo mnohdy provázeno nejistotou. Díky našim zaměstnancům 

a díky skvělé spolupráci našich klientů jsme vše společnými silami zvládli. 

V roce 2021 jsme úspěšně navázali na ukončené projekty a podařilo se nám v projektech úspěšně pokračovat i nadále.  

Věříme, že naše práce je prospěšná a vzhledem k současné situaci i velmi potřebná. Považuje za velmi důležité poskyto-

vat podporu a pomoc rodinám s dětmi. Otázky výchovy, náhradní rodinné péče, krizí v rodině a rozpad partnerství jsou stále 

aktuálními tématy, které z naší společnosti nikdy nezmizí. Je proto potřebné případné problémy řešit a poskytovat rodinám 

dostatečnou míru podpory. 

Výroční zprávu pro rok 2021 zpracovala: Tereza Vašutová

ZÁVĚR

KONTAKT

DOMINO cz, o. p. s. 

Tř. Tomáše Bati 3244

760 01 Zlín

Web: www.idomino.eu

E-mail: info@idomino.eu

Datová schránka: acp88hg

Tel. 577 218 708

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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