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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vá�ení a milí p�átelé organizace DOMINO,

právě otevíráte první stránky výroční zprávy za rok 2020. Je to čas ohlédnutí se za tím co jsme jako organizace prožili  

a zvládli. Naše bilancování se zároveň prolíná s vizí a pohledem do dalšího roku.

Pokud máme rok 2020 nějak hodnotit, můžeme říci, že to byl zvláštní rok. Přinesl zcela nové zážitky. Nově jsme prožívali 

nejistotu a obavy s příchodem covidové epidemie. Mnohé jistoty se nám začaly chvět. Období nejistoty může vynést na světlo 

naše slabosti, vnitřní strachy a problémy. Ale zároveň nás může motivovat ke změnám. Probudit skryté síly a objevit nečekaný 

potenciál jak v jednotlivcích, rodinách, tak v organizacích. Může nás mobilizovat, učinit silnějšími. Jsme organizací pro rodiny.  

Jde nám o rodiny, jejich zdravé fungování. Jde nám o pomoc těm, kdo nezažili či nezažívají zdravé vztahy plné lásky a péče. Rodina 

by měla být vždy spojená s pocitem bezpečí, ochrany a lásky. Ne vždy se však rodina stává místem bezpečným. Proto chceme 

i v této nejisté době přinášet alespoň trochu bezpečí a potřebnou pomoc. Jsme zacíleni na pomoc rodinám. Dětem pomáháme 

přímo, ale i prostřednictvím vzdělávání a podpory rodičů. Tlak na rodiče je velký. Finanční nejistota, distanční vzdělávání dětí, 

zpracovávání mnoha negativních emocí ze zpráv, zážitků z nemoci, nejistoty a strachu z budoucnosti. A tak se vnímáme jako 

malé světýlko přinášející povzbuzení, jiskřičky naděje, kousky pomoci, potřebné rady a odvahu pro rodiče. Toužíme zůstat stabilní 

a pevnou organizací pro ty, kdo ztrácí pevnou půdu pod nohama. Možná budeme hledat jiné možnosti, objevovat nové cesty  

a reagovat na vzniklé potřeby. To vše pro zklidnění a stabilizaci rodin. Toužíme dětem umožnit prožívat radostné, šťastné  

a bezstarostné dětství. Dále budete mít možnost číst konkrétní oblasti naší pomoci v roce 2020, kdy organizace Domino už od 

roku 1993 naplňuje různými způsoby potřeby rodin a pomáhá zvládat náročnost rodičovství. I v roce 2021 chceme být prospěšní 

a užiteční.

Děkuji všem, kdo nás v této snaze podporují, pomáhají nám a podílí se na naší práci. Víme, že problémů je mnoho a všechny 

nevyřešíme, to nás ale neodradí od toho udělat, co je v našich silách a možnostech. 

 Bc. Michaela Slavíková, ředitelka
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POSLÁNÍ 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: 
ve 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. 

• 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.
• Podporovat zdravé fungování rodin s dětmi.
• 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.

• Podpora náhradní rodinné péče prostřednictvím osvětové činnosti.

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

CÍLE ORGANIZACE DOMINO
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AKTIVITY ORGANIZACE

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, psychoso-

ciální 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.
• Spoluprací s organizacemi podobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.
• Poskytováním supervize.
• Vybudováním a provozováním služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě  

v dětské skupině a změně souvisejících zákonů.
• Zřízením a provozováním zařízení péče o nejmenší děti v tzv. Mikrojeslích.
• PR aktivity – budování vztahů s veřejností a poradenství v oblasti činnosti organizace.
• Podpora zdravého fungování rodin s dětmi.

V ROCE 2020 ORGANIZACE DOMINO VLASTNILA POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ROZSAHU:
• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
• poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě a jeho výchovou
• 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
• 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

DOMINO cz, o.p.s., je držitelem titulu Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi  

a mládeží a certifikátu Společnost přátelská rodině.
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ČINNOST ORGANIZACE DOMINO V ROCE 2020

1. SOCIÁLNÍ PRÁCE SE SOCIÁLNĚ SLABÝMI A ZNEVÝHODNĚNÝMI RODINAMI, včetně náhradní péče 

třída Tomáše Bati 3244, 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 široká 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.

ČINNOST V ROCE 2020:

• terapeutické pobyty pro děti – pobyty jsou určené dětem a mládeži ve věku od 6 let, se kterými naši odborní pracovníci (psychologové, 

psychoterapeuti, pedagogové apod.) dlouhodobě pracují a kteří jsou členy terapeutických skupin. 

• aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi – 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 aktivizační program, který byl uzpůsoben jejich věku a možnostem.

• psychosociální aktivity – zajištění komplexního poradenství (právní, psychologické, speciálně pedagogické, sociální) a psychoterapeutické 

podpory. Poradenské služby byly poskytovány ambulantně, online, 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 – 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 roz-

mezích cca 6 – 8 týdnů po dobu tří dnů. 

• spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí – úzce spolupracujeme s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravskoslezského a Olomouc-

kého kraje. Klíčoví pracovníci s pracovníky OSPOD spolupracují na vypracování Individuálního plánu ochrany dítěte, mimo to se setkávají  

na případových konferencích, panelových diskuzích a odbornostních setkáních. 

• asistované kontakty – organizace podpořila několik rodin, kdy zajistila asistované kontakty dětí svěřených do pěstounské péče s biologic-

kými rodiči za přítomnosti odborného pracovníka. 

• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – pravidelné setkávání klientů a rodin s podobnými specifickými potřebami. (rodiče dětí  

s ADHD, dětí se zdravotním postižením, samoživitelé, apod.). 

Toto středisko pracuje na základě uděleného Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
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ČINNOST ORGANIZACE DOMINO V ROCE 2020

1. SOCIÁLNÍ PRÁCE SE SOCIÁLNĚ SLABÝMI A ZNEVÝHODNĚNÝMI RODINAMI, včetně náhradní péče 

třída Tomáše Bati 3244, 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 široká 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.

ČINNOST V ROCE 2020:

• terapeutické pobyty pro děti – pobyty jsou určené dětem a mládeži ve věku od 6 let, se kterými naši odborní pracovníci (psychologové, 

psychoterapeuti, pedagogové apod.) dlouhodobě pracují a kteří jsou členy terapeutických skupin. 

• aktivizačně vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi – 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 aktivizační program, který byl uzpůsoben jejich věku a možnostem.

• psychosociální aktivity – zajištění komplexního poradenství (právní, psychologické, speciálně pedagogické, sociální) a psychoterapeutické 

podpory. Poradenské služby byly poskytovány ambulantně, online, 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 – 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 roz-

mezích cca 6 – 8 týdnů po dobu tří dnů. 

• spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí – úzce spolupracujeme s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravskoslezského a Olomouc-

kého kraje. Klíčoví pracovníci s pracovníky OSPOD spolupracují na vypracování Individuálního plánu ochrany dítěte, mimo to se setkávají  

na případových konferencích, panelových diskuzích a odbornostních setkáních. 

• asistované kontakty – organizace podpořila několik rodin, kdy zajistila asistované kontakty dětí svěřených do pěstounské péče s biologic-

kými rodiči za přítomnosti odborného pracovníka. 

• setkávání svépomocných a podpůrných skupin – pravidelné setkávání klientů a rodin s podobnými specifickými potřebami. (rodiče dětí  

s ADHD, dětí se zdravotním postižením, samoživitelé, apod.). 

Toto středisko pracuje na základě uděleného Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
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2. KOMUNITNÍ CENTRA PRO RODINU DOMINO

třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Organizace Domino provozuje několik Komunitních center pro rodinu. Tyto centra jsou otevřena všem lidem v rámci podpory rovných příležitostí  

a zvláště se zaměřují na sociální prevenci pro rodiny s dětmi. 

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

zaměstnanost, apod.). Prostřednictvím různorodých aktivit, které jsou v centrech nabízeny, umožňují posilování zdravé funkčnosti rodin s malými 

dětmi a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Posláním center je vytvořit bezpečný 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 vše-

stranný rozvoj dětí a jejich socializaci. Nedílnou součástí nabídky komunitních center je prostor pro vzdělávání žen a mužů na rodičovské dovolené 

v oblastech rodičovských kompetencí, rodinných vztahů a osobního růstu s cílem posilování dobře fungujících rodin.

Komunitní centra přispívají v mnoha oblastech 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 – 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 

2.1 HNÍZDO RADOSTI

Registrační číslo projektu: 17027

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Hlavním cílem projektu Hnízdo Radosti bylo poskytnutí komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se mohly či se již ocitaly v ohrožení. Svou činnost 

projekt zaměřil na předcházení krizových situací, které mohly do velké míry poškodit rodinné prostředí a vést k prohlubování stavů, které ohro-

žovaly funkčnost rodiny. Projekt kladl důraz na podporu rodin k aktivnímu řešení problémů, posílení jejich schopnosti čelit ohrožení a na minima-

lizaci dopadu negativních okolností na funkčnost rodiny. Projekt dopomohl řadě rodin k harmonizaci rodinných vztahů, upevnění postavení dítěte  

v rodině, rozvoji a prohlubování komunikačních kanálů napříč celou rodinou, k obnovení či ozdravení zdravého fungování rodin.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi (funkční, afunkční, dysfunkční), těhotné ženy a jejich partneři, samoživitelé,  matky/otcové  

na MD/RD, rodiny v ohrožení z Uherskobrodska, Chvalčovska a Zlínska.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

Projektové aktivity byly realizovány v KCR DOMINO – ZLÍN, KCR DOMINO – CHVLAČOV, KCR DOMINO – UHERSKÝ BROD.

• Poradenství

 Klientům, kteří se ocitají v náročné životní situaci, nabízíme široké spektrum pomoci podle jejich potřeb. Jedná se o výchovné poradenství, 

individuální poradenství, rodinné (mezigenerační) poradenství, vztahové, ale i finanční apod. Klienti také mají možnost využít službu bezplatné 

poradenské nonstop linky.

• Vzdělávací aktivity

 Klienti mohli využít nabídky interaktivních seminářů, které svým zaměřením reagovaly na témata, která se jevila pro cílovou skupinu jako 

klíčová. Jednalo se převážně o témata spojená s výchovou dětí, s mezigeneračním soužitím, strachem např. Máme doma puberťáka!, Deprese 

u dětí, Rodinné vztahy, Domácí násilí, Mezigenerační soužití, Online svět dětí apod. 

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin

 Setkávání byla určena všem zájemcům, které spojovalo určité životní téma např. Dospívající děti, Samoživitelé, Jsme bez práce apod. Cílem 

těchto setkání bylo poskytnout cílové skupině bezpečný prostor pro vzájemné sdílení, výměnu zkušeností, náhledů na situaci ale i pro vzájem-

nou podporu a pocit sounáležitosti. Svépomocným skupinám byly poskytnuty prostory pro jejich setkávání.

• Krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

 V rámci vzdělávacích aktivit, poradenství a setkávání svépomocných a podpůrných skupin, byla nabídnuta klientům tato doprovodná služba. 

Jednalo se krátkodobé hlídání dětí. Důvodem realizace této doplňkové aktivity bylo umožnit klientům se zúčastnit různých aktivit i v případě, 

kdy nemají možnost zabezpečit své děti svými možnostmi. 

Projektem bylo podpořeno 968 rodin = 1045 účastníků (účastníci se mohou v jednotlivých aktivitách opakovat).

„Aktivity projektu Hnízdo Radosti jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“

2.2 HNÍZDO RODINY

Registrační číslo projektu: 17032

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Hlavním cílem projektu Hnízdo Rodiny bylo vytvořit ucelený soubor aktivit a služeb, které svým působením pomáhaly rodinám při předcházení, 

prohlubování a odstranění negativních jevů v rodině, poskytnutí komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se mohly či se již ocitaly v ohrožení, 

posílení rodičovských, partnerských i osobnostních kompetencí. Projekt měl podpůrný a preventivní charakter a svým působením pomáhal rodinám 

ve stabilizaci jejich života, k upevňování postavení jednotlivých členů v rodině, rozvoji komunikačních vazeb. Projekt kladl důraz na aktivní přístup 

v otázkách řešení a na zdravou funkčnost rodiny. 

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi (funkční, afunkční, dysfunkční), těhotné ženy a jejich partneři, samoživitelé,  matky/otcové  

na MD/RD, rodiny v ohrožení ze Slušovicka, Novojičínska, Otrokovicka a Zlínska.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

Projektové aktivity byly realizovány v KCR DOMINO – ZLÍN, KCR DOMINO – CHVLAČOV, KCR DOMINO – UHERSKÝ BROD.

• Poradenství

 Klientům, kteří se ocitají v náročné životní situaci, nabízíme široké spektrum pomoci podle jejich potřeb. Jedná se o výchovné poradenství, 

individuální poradenství, rodinné (mezigenerační) poradenství, vztahové, ale i finanční apod. Klienti také mají možnost využít službu bezplatné 

poradenské nonstop linky.

• Vzdělávací aktivity

 Klienti mohli využít nabídky interaktivních seminářů, které svým zaměřením reagovaly na témata, která se jevila pro cílovou skupinu jako 

klíčová. Jednalo se převážně o témata spojená s výchovou dětí, s mezigeneračním soužitím, strachem např. Máme doma puberťáka!, Deprese 

u dětí, Rodinné vztahy, Domácí násilí, Mezigenerační soužití, Online svět dětí apod. 

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin

 Setkávání byla určena všem zájemcům, které spojovalo určité životní téma např. Dospívající děti, Samoživitelé, Jsme bez práce apod. Cílem 

těchto setkání bylo poskytnout cílové skupině bezpečný prostor pro vzájemné sdílení, výměnu zkušeností, náhledů na situaci ale i pro vzájem-

nou podporu a pocit sounáležitosti. Svépomocným skupinám byly poskytnuty prostory pro jejich setkávání.

• Krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

 V rámci vzdělávacích aktivit, poradenství a setkávání svépomocných a podpůrných skupin, byla nabídnuta klientům tato doprovodná služba. 

Jednalo se krátkodobé hlídání dětí. Důvodem realizace této doplňkové aktivity bylo umožnit klientům se zúčastnit různých aktivit i v případě, 

kdy nemají možnost zabezpečit své děti svými možnostmi. 

Projektem bylo podpořeno 968 rodin = 1045 účastníků (účastníci se mohou v jednotlivých aktivitách opakovat).

„Aktivity projektu Hnízdo Radosti jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“

2.2 HNÍZDO RODINY

Registrační číslo projektu: 17032

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Hlavním cílem projektu Hnízdo Rodiny bylo vytvořit ucelený soubor aktivit a služeb, které svým působením pomáhaly rodinám při předcházení, 

prohlubování a odstranění negativních jevů v rodině, poskytnutí komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se mohly či se již ocitaly v ohrožení, 

posílení rodičovských, partnerských i osobnostních kompetencí. Projekt měl podpůrný a preventivní charakter a svým působením pomáhal rodinám 

ve stabilizaci jejich života, k upevňování postavení jednotlivých členů v rodině, rozvoji komunikačních vazeb. Projekt kladl důraz na aktivní přístup 

v otázkách řešení a na zdravou funkčnost rodiny. 

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi (funkční, afunkční, dysfunkční), těhotné ženy a jejich partneři, samoživitelé,  matky/otcové  

na MD/RD, rodiny v ohrožení ze Slušovicka, Novojičínska, Otrokovicka a Zlínska.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

Projektové aktivity byly realizovány v KCR DOMINO – JIŽNÍ SVAHY, KCR DOMINO – SLUŠOVICE, KCR DOMINO – NOVÝ JIČÍN, KCR DOMINO –  

OTROKOVICE.

• Poradenství

 Aktivitou projektu byla komplexní poradenská péče, která se zaměřovala na podporu a pomoc klientům v krizových situacích, které již nebyli 

schopni zvládat vlastními silami. Největší zájem bylo o poradenství výchovné, rodinné (mezigenerační), vztahové, ale i finanční apod. 

• Vzdělávací aktivity

 Z nabídky interaktivních seminářů, které svým zaměřením reagovaly na témata, která se jevila pro cílovou skupinu jako klíčová, si mohli klienti 

z cílové skupiny vybrat právě takový, který odpovídal jejich potřebám. Jednalo se převážně o témata spojená s výchovou dětí, s mezigenerač-

ním soužitím, rodinným rozpočtem např. Vzdor a agresivita u malých dětí, Domácí násilí, Dospívání, Mezigenerační soužití, Online svět dětí, 

Syndrom vyhoření apod.  

• Setkávání svépomocných a podpůrných skupin

 Setkávání byla určena všem zájemcům, pro které bylo společným jmenovatelem určité životní téma. Svou možnost sdílet a vyměnit si své 

zkušenosti a získat nové názory, náhledy, ale především vnímat vzájemnou myšlenkovou a citovou podporu např. Problémové děti, Ovdovělí, 

Samoživitelé, Máme doma těžce nemocného atd.

• Krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

 V rámci vzdělávacích aktivit, poradenství, setkávání svépomocných a podpůrných skupin, byla nabídnuta klientům tato doprovodná služba. 

Jednalo se o krátkodobé hlídání dětí. Důvodem realizace této doplňkové aktivity bylo umožnit klientům zúčastnit se různých aktivit i v případě, 

kdy nemají možnost zabezpečit své děti svými možnostmi. 

Projektem bylo podpořeno 188 rodin = 1322 účastníků (účastníci se mohou v jednotlivých aktivitách opakovat).

 „Aktivity projektu Hnízdo Rodiny jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“

3. VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA 

třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Organizace Domino je provozovatelem miniškolky, která je určena dětem od jednoho roku do pěti let. Program je připravován individuálně pro 

dotyčnou skupinu dětí, s ohledem na potřeby jednotlivých dětí.  Vzdělávání probíhá formou hry, rozmanitých aktivit, zpěvu, hudby, výtvarných 

zážitků, tvořivých her a pohybových hrátek. Tyto aktivity a bezpečná atmosféra ve skupině podporují a umožňují všestranný vývoj a rozvoj dětí.  

V roce 2020 organizace Domino zajišťovala miniškolku v těchto komunitních centrech: 

• KOMUNITNÍ CENTRUM DOMINO – OTROKOVICE

• KOMUNTNÍ CENTRUM DOMINO – CHVALČOV
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4. NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice

telefon: 733 534 698

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Pomocí nabízených aktivit chceme v rámci Nízkoprahového klubu zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let v regionu Slušovicka, 

a tím předcházet nebo snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních situací.

4.1 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SLUŠOVICE

Projekt NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ byl finančně podpo-

řen Zlínským krajem a městem Slušovice.

Registrační číslo služby: 2899284

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

• Cílem projektu je pomocí nabízených aktivit zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let v regionu Slušovicka, a tím předcházet 

sociálně patologickým jevům.

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

4.2 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

 

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020

• Hlavním cílem projektu byla preventivní a podpůrná práce s dětmi, mládeží a mladými lidmi ze Slušovicka, kterým hrozilo či hrozí sociální vylou-

čení. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsme vedli děti a mládež k smysluplnému naplnění volného času, a tím kladně formovat osobnost 

a vytvářet prostor pro seberealizaci.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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CÍLOVÁ SKUPINA:

• Riziková skupina dětí a mládeže od 6 do 26 let.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• volnočasové aktivity – Keramika, Dovedné ruce, Bubnování, Žonglování 

Projektem bylo podpořeno 82 dětí. 

5. ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

telefon: 739 866 556

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

5.1  DS DOMINO MRAVENIŠTĚ I.

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České  

republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008273

Termín realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. V rámci realizace projektu 

byla vybudována nová, moderní dětská skupina, která splňuje všechny hygienické a legislativní požadavky. Okamžitá kapacita dětské skupiny 

Mraveniště je 18 dětí a je zcela naplněna. DS Mraveniště je otevřena v pracovní dny od 6,30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí provozním 

řádem a plánem péče a výchovy.

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

Projektem bylo celkem podpořeno 63 osob z cílové skupiny.

5.2 DOMINO DS MRAVENIŠTĚ I.

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017003

Termín realizace projektu: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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CÍLOVÁ SKUPINA:

• Riziková skupina dětí a mládeže od 6 do 26 let.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• volnočasové aktivity – Keramika, Dovedné ruce, Bubnování, Žonglování 

Projektem bylo podpořeno 82 dětí. 

5. ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

telefon: 739 866 556

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

5.1  DS DOMINO MRAVENIŠTĚ I.

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České  

republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008273

Termín realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. V rámci realizace projektu 

byla vybudována nová, moderní dětská skupina, která splňuje všechny hygienické a legislativní požadavky. Okamžitá kapacita dětské skupiny 

Mraveniště je 18 dětí a je zcela naplněna. DS Mraveniště je otevřena v pracovní dny od 6,30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí provozním 

řádem a plánem péče a výchovy.

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

Projektem bylo celkem podpořeno 63 osob z cílové skupiny.

5.2 DOMINO DS MRAVENIŠTĚ I.

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017003

Termín realizace projektu: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Projekt DOMINO DS Mrave-

niště I. úspěšně navazuje na projekt PROVOZ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - DS DOMINO MRAVENIŠTĚ I. - CZ.03.1.51/0.0/ 

0.0/17_073/0008273.

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

Projektem bylo k 31. 12. 2020 podpořeno 17 osob z cílové skupiny.

5.3 DS DOMINO MRAVENIŠTĚ II.

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost 

z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014280

Termín realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

• Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Okamžitá kapacita dětské 

skupiny Mraveniště je 9 dětí a je naplněna. DS Mraveniště je otevřena v pracovní dny od 6,30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí provozním 

řádem a plánem péče a výchovy.

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

Projektem bylo k 31. 12. 2020 podpořeno 27 osob z cílové skupiny.

5.4  DS DOMINO MRAVENIŠTĚ III.

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost 

z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014281

Termín realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

skupiny Mraveniště je 9 dětí a je naplněna. DS Mraveniště je otevřena v pracovní dny od 6,30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí provozním 

řádem a plánem péče a výchovy.

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

Projektem bylo k 31. 12. 2020 podpořeno 23 osob z cílové skupiny.

6. ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI V MIKROJESLÍCH

Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice

telefon: 731 614 061

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

6.1 PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 1. 

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011255

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

• Cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku od 6 měsíců do 3,99 let ze Slušovicka.  

Mikrojesle Slušovice pracovaly na základě celoročního plánu péče a výchovy. Cílem výchovy a péče byla podpora samostatnosti, rozvoj hrubé  

a jemné motoriky a také rozvoj řeči dítěte. Jesle pomáhaly rozvíjet socializaci dětí ve skupině a osvojit si základní pravidla chování.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 3,99 let) ze Slušovicka.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• provozování mikrojeslí

• vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích

• spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV

Působením projektu jsme k 31. 12. 2020 pomohli 12 rodičům s návratem do pracovního procesu, čímž jsme dopomohli ke zlepšení zaměstnanosti 

žen s dětmi a podpoře sladění soukromého, rodinného a pracovního života zajištěním kvalitní, řádné a bezpečné výchovné péče o dítě. 

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

skupiny Mraveniště je 9 dětí a je naplněna. DS Mraveniště je otevřena v pracovní dny od 6,30 hodin do 17 hodin. Režim dne se řídí provozním 

řádem a plánem péče a výchovy.

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

Projektem bylo k 31. 12. 2020 podpořeno 23 osob z cílové skupiny.

6. ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI V MIKROJESLÍCH

Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice

telefon: 731 614 061

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

6.1 PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 1. 

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011255

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

• Cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku od 6 měsíců do 3,99 let ze Slušovicka.  

Mikrojesle Slušovice pracovaly na základě celoročního plánu péče a výchovy. Cílem výchovy a péče byla podpora samostatnosti, rozvoj hrubé  

a jemné motoriky a také rozvoj řeči dítěte. Jesle pomáhaly rozvíjet socializaci dětí ve skupině a osvojit si základní pravidla chování.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 3,99 let) ze Slušovicka.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• provozování mikrojeslí

• vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích

• spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV

Působením projektu jsme k 31. 12. 2020 pomohli 12 rodičům s návratem do pracovního procesu, čímž jsme dopomohli ke zlepšení zaměstnanosti 

žen s dětmi a podpoře sladění soukromého, rodinného a pracovního života zajištěním kvalitní, řádné a bezpečné výchovné péče o dítě. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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6.2 PROVOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 2. 

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost 

z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011254

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

• Cílem projektu je umožnit sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí ve věku od 6 měsíců do 3,99 let ze Slušovicka. Mi-

krojesle Slušovice pracovaly na základě celoročního plánu péče a výchovy. Cílem výchovy a péče byla podpora samostatnosti, rozvoj hrubé  

a jemné motoriky a také rozvoj řeči dítěte. Jesle pomáhaly rozvíjet socializaci dětí ve skupině a osvojit si základní pravidla chování.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Rodiče s malými dětmi (od 6 měsíců do 3,99 let) ze Slušovicka.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• provozování mikrojeslí

• vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích

• spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV

Působením projektu jsme k 31. 12. 2020 pomohli 9 rodičům s návratem do pracovního procesu, čímž jsme dopomohli ke zlepšení zaměstnanosti 

žen s dětmi a podpoře sladění soukromého, rodinného a pracovního života zajištěním kvalitní, řádné a bezpečné výchovné péče o dítě. 

7. PROJEKT TYKADLO

Školní 472, 768 72 Chvalčov

telefon: 733 734 371

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Projekt byl realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0015690

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

Projekt Tykadlo usnadňuje sladění pracovních a rodinných povinností rodičů dětí navštěvující předškolní zařízení a 1. stupeň ZŠ ve Chvalčově, 

popřípadě okolní ZŠ v přilehlých obcích.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Osoby pečující o malé děti

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• dětský klub    •   příměstské tábory

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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8. PROJEKT PAVUČINA

Projekt PAVUČINA byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

• 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.

CÍLOVÁ SKUPINA

• Dítě v náhradní rodině.

Projektové aktivity:

• doučování

Projektem bylo podpořeno 38 rodin = 45 dětí.

9. DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO

e-mail: info@idomino.eu 

web: www.idomino.eu

V roce 2020 organizace DOMINO uspořádala několik rekreačně-ozdravných pobytů dětí a mládeže s důrazem na prevenci sociálně patologických 

jevů, kriminality mládeže a protidrogovou prevenci. Děti a mládež se mohou zúčastnit aktivit bez nutnosti členství v organizaci. 

ČINNOST V ROCE 2020

červenec – srpen 2020 pořádání letních táborových akcí pro děti a mládež

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY:

Během léta 2020 bylo uspořádáno celkem 25 táborových pobytů (2 pobytové a 23 příměstských) různého zaměření. 

9.1 PROJEKT DOMINO DĚTEM

třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu

Projekt DOMINO DĚTEM je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

• Cílem projektu byla podpora trvalého vytváření, rozšiřování a zajištění nabídky mimoškolních zájmových činností a preventivních programů 

vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
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CÍLOVÁ SKUPINA:

• Děti a mládež ve věku 6 – 26 let.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• zájmové útvary pro děti a mládež,

• táborové pobyty pro děti a mládež

Projektem bylo podpořeno 575 osob z cílové skupiny, které se mohly v aktivitách opakovat.

9.2 TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY

Projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY je finančně podpořen Zlínským krajem.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020

• Cílem projektu byla podpora rodinné soudržnosti, zlepšení kvality života rodin, posílení vzájemných vztahů napříč celou rodinou, podpora 

rodiny jako celku, lehčí integrace do společnosti, podpora zdravého vývoje a všestranného rozvoje dítěte.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Rodiny, sociálně slabé rodiny, náhradní rodiny s dětmi, včetně biologických dětí pěstounů, pěstounské děti starší 18 let, adoptivní děti,  

náhradní rodiče (pěstouni).

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• terapeutický pobyt pro rodiny

Projektem bylo podpořeno 19 biologických děti pěstounů a pěstounských dětí starších 18 let ze Zlínského kraje.

10. 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 dětí a mládeže. Volnočasové aktivity pro organizované děti se opa-

kují po celou dobu školního roku. Pravidelně jsou pořádány dny otevřených dveří, kde si mohou děti zvolit mezi širokou nabídkou denních aktivit.

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

zájmových útvarů), výchova dětí a mládeže ve vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení. 

Projektové aktivity byly realizovány v jednotlivých pobočkách organizace DOMINO. 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
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CÍLOVÁ SKUPINA:

• Děti a mládež ve věku 6 – 26 let.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
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10. DOMINO – CENTRUM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

pobočky organizace ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

e-mail: info@idomino.eu

web: www.idomino.eu
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PRAVIDELNÁ ČINNOST V ROCE 2020:

Např. Správňáci, Sporťáci, Šikulka, Keramika, Tvořínek apod.

V roce 2020 bylo zrealizováno 30 zájmových útvarů a podpořeno 515 dětí a mládeže.

10.1 AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI

Projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI je finančně podpořen Zlínským krajem.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020

• Cílem projektu byla preventivní a podpůrná práce s rodinami s dětmi v rámci volnočasových aktivit, která vedla k posílení rodičovských kompe-

tencí, vzájemných vztahů napříč celou rodinou, odbourání pocitu izolovanosti, k upevnění postavení dítěte v rodině, posílení funkčnosti rodiny.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Rodiny s dětmi, děti z běžných rodin, děti v NRP, včetně biologických dětí pěstounů, adoptovaných dětí, pěstounských dětí, děti ze sociálně 

slabých rodin, náhradní rodiče.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

• prorodinné aktivity (např. Šikulka, Klubíčko, Džampík, Tvořínek, apod.)

Projektem bylo podpořeno 102 dětí ze Zlínského kraje.

11. DOMINO DOBROVOLNÍCI

třída Tomáše Bati 3244, 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 neorganizova-

nými 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 2020:

• leden – červen 2020 – vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi a mládeží

V roce 2020 organizace Domino registrovala celkem 51 dobrovolných pracovníků, kteří s organizací Domino spolupracují na základě příkazní smlouvy. 

...dobrovolníci
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12. 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 proble-

matiku 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 2020 ZÚČASTNILI TĚCHTO SEMINÁŘŮ:

• Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání

• Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých

• Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých

• Psychiatrické minimum I.

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

13. DOMINO ADMINISTRATIVA

Štefánikova 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.

13.1 ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011

Termín realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2021

CÍLOVÁ SKUPINA:

• Uchazeči o zaměstnání mladší 30 let (29 let včetně), kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji déle než  

3 měsíce a kteří mají pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky.

Pracovní místo bylo spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze stát-

ního rozpočtu České republiky.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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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 22. 5. 2021. 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří organizaci DOMINO v roce 2020 finančně a materiálně podpořili:

• MPSV ČR • Město Slušovice 

• ESF v ČR • Nadace Terezy Maxové dětem 

• Zlínský kraj  

 Dále bychom rádi poděkovali všem příznivcům organizace DOMINO. Velmi si vážíme všech, kteří nás podporují. Děkujeme  

klientům za důvěru, zájem a pozitivní zpětnou vazbu. Děkujeme všem spolupracovníkům za nasazení, odborný a citlivý přístup  

a odhodlání s jakým přistupují ke svým pracovním povinnostem. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a ochotu přispívat 

k uskutečňování našich cílů.

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 Tř. Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

Adresa kanceláře Štefánikova 5462, 760 01 Zlín

Statutární zástupce Bc. Michaela Slavíková, ředitelka

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 2020: 522

Pro rok 2019 byl stanoven členský příspěvek na 50 Kč
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PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE

ZÁMĚRY ORGANIZACE PRO ROK 2021

V ROCE 2021 CHCEME USKUTEČNIT TYTO PLÁNY:

• zachovat a dále rozvíjet, zkvalitňovat a rozšiřovat bohatou nabídku prorodinných aktivit, vytvářet prostředí pro rozvoj hlubo-

kých vztahů napříč celou rodinou 

• podporovat zdravou funkčnost rodiny v rámci prorodinných aktivit

• v rámci preventivních programů podporovat rodinu v nejširší možné míře

• být vyhledávanou organizací, která poskytuje profesionální, kvalitní a odborné služby 

• 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

• plánujeme se stát servisní organizací zabezpečující služby pro náhradní rodinnou péči.

• 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 Bubliny z DOMINA
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMINO ZA ROK 2020

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

práce ČR, ESF)
 10 510 760 Kč

Nadační fondy (Nadace dětem Terezy Maxové) 24 000 Kč

Příjmy z vlastní činnosti 2 968 987 Kč

Ostatní výnosy  183 374 Kč

VÝNOSY CELKEM 13 687 121 Kč

NÁKLADY Osobní náklady  7 724 980 Kč

Materiálové náklady 1 710 683 Kč

Nemateriálové náklady 3 687 103 Kč

Ostatní náklady 319 758 Kč

NÁKLADY CELKEM 13 442 524 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   +244 597 Kč
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Předložená výroční zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení činností za uplynulý rok 2020, který nám přinesl spoustu vý-

znamných událostí. Prožívali jsme nejistotu a obavy, ale také se nám podařilo úspěšně navázat na ukončené projekty. 

Jsme přesvědčeni o tom, že máme stále co nabízet a čím přispívat ke zlepšování společnosti. Naše podpora rodin, odborná 

pomoc v různých náročných situacích, vzdělávání, poradenství, podpora sounáležitosti a dobrých vztahů je stále aktuální a po-

třebná. Zvláště v současné době, kdy jsou rodiny vystaveny mnoha tlakům. Věříme, že své zkušenosti, čas i pracovní nasazení, 

které zaměstnanci, členové, dobrovolníci a příznivci organizaci věnovali, se zúročí v řadě spokojených klientů.

Rovněž děkujeme za celoroční práci naší správní radě a přejeme jí do dalšího působení hodně pevného úsudku a pracov-

ního nasazení. 

Výroční zprávu pro rok 2020 zpracovala: Elen Egerová

ZÁVĚR

KONTAKT

DOMINO cz, o. p. s. 

Tř. Tomáše Bati 3244

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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