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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – ZLÍN

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – ZLÍN 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  

patologickými jevy, podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských  

kompetencí, 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 příležitost 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 dovo-

lené prostor pro osobní rozvoj a rozšíření vědomostí, směřovat k posílení dobře fungující rodiny).

POBOČKY ORGANIZACE DOMINO VE ZLÍNĚ:

• Kontaktní kancelář – ulice Santražiny 4224, Zlín (areál mateřské školy)

• Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, Kolektivní dům, Zlín

• Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Jižní Svahy, ulice Dětská 4698, Zlín (areál mateřské školy)

• Dětské hřiště Mraveniště, ergoterapeutické pracoviště, ulice Osvoboditelů 3778, Kolektivní dům, Zlín

• Klub pro děti Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, Kolektivní dům, Zlín

 Taneční škola pro děti a mládež DOMINO

• Poradna Na dlani- ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín (areál mateřské školy)...pobo�ky



ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU DOMINO – ZLÍN

• poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství, individuální psychologické poradenství, párové pora-

denství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, psychosociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství,  

poradenství v tíživé sociální situaci, poradenství sociálně-právního charakteru, individuální poradenství pro děti z náhradní 

péče, poradenství pro pěstounské rodiny, zprostředkování následné pomoci u odborníků, supervizní podpora)

• zajištění svépomocných a podpůrných 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, díky kterému pomáhají zame-

zení jejich sociální izolace

• 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 sociálně patologickými jevy

• podpora dětí z dětských domovů a dětí žijících v pěstounské péči v rámci procesu podpora dětí z náhradní péče v rámci procesu 

osamostatňování se (pozn.: Dětem a mladým lidem umožňujeme osvojit si praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro 

zvládání 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 mož-

nosti a kde si osvojují mnoho dovedností. Nabízíme možnost zapojit se do pracovní 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 táborových pobytech – pomocné práce při chodu tábora apod., výpomoc s hlídáním v tzv. miniškolkách či výpomoc 

v administrativě).

• pořádání společensko-kulturních akcí zaměřených nejen na setkávání 

 rodin (Den dětí, Den pro rodinu, Mikuláš, Světluškový rej aj.)

• pořádání táborových pobytů a příměstských táborů pro děti 

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

CÍLOVÉ SKUPINY KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU DOMINO – ZLÍN:

• sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi

• rodiny s dětmi v náhradní péči

• matky samoživitelky

• rizikové skupiny dětí a mládeže

• děti z náhradní péče

• funkční rodiny s dětmi

...�innost



1. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – JIŽNÍ SVAHY

Kontakt: Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Jižní Svahy, ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín

Telefon: +420 737 675 844

E-mail: kcr.zlin@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

V PROSTORÁCH KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU DOMINO – JIŽNÍ SVAHY NABÍZÍME TYTO AKTIVITY:

PORADENSTVÍ – 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 dostupné 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 jsou vázáni mlčenlivostí. 

Klienti mohou využít rodinné poradenství, individuální poradenství, párové poradenství, výchovné poradenství, poradenství pro 

děti z náhradní péče, poradenství sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, atd. Při poskytování pora-

denské podpory je zachována multidisciplinarita. 

PREVENTIVNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE – 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.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY – klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. Programy povedou odborní 

pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), a to interaktivní formou. Bude kladen důraz na diskuzi a možnost 

podělit se o své zkušenosti. 

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST KLIENTŮ – zabezpečují všechny pracovnice komu-

nitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí.

BESEDY A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – 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 minu-

lých let např. Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodina a finance, Kniha života) či asistované kontakty. 

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika  

(např. rodiče samoživitelé, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postižením). 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. 

DOUČOVÁNÍ – nabízíme dětem pomoc při zvládání školních povinností 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 doká-

zali využít při plnění úkolů. V rámci doučování nabízíme také přípravu dětí předškolního věku na školní docházku.

PŘIPRAVUJEME

RODINNÁ OLYMPIÁDA
akce pro rodiče a jejich děti. Čeká vás spousta her, soutěžních disciplín, odměny 

(termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

DĚTSKÉ DISKOTÉKY
tolik oblíbené dětské řádění za doprovodu moderních rytmů. Pořádáme vždy 1x za měsíc v neděli 

odpoledne. Každá diskotéka má své téma.

SVĚTLUŠKOVÝ REJ

lampiónový průvod městem pro rodiče, prarodiče a jejich děti. Pojďte s námi a se svým světýlkem 

poznávat krásy večerního města. Sraz na náměstí Míru ve Zlíně (před radnicí). S sebou dobrou náladu, 

děti lampiony. Po průvodu budete plnit pohádkové úkoly. Bližší informace na www.idomino.eu.

MIKULÁŠ
k hodným dětem chodí Mikuláš … Nutno se předem objednat k zajištění balíčku pro Vaše dítě. 

Omezený počet míst (prosinec 2014 – termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

KARNEVAL

děti, pojďte se s námi proměnit za princezny, víly, černokněžníky a jiné pohádkové bytosti. Oblíbený 

karneval, kde je pro děti připraveno velké diskotékové řádění, spousta her a soutěží. Všechny masky 

jsou odměněny (termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
určeno pro děti a jejich rodiče, spousta her a soutěží, potom opékání vlastních špekáčků 

(termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

POHÁDKOVÉ MĚSTO
pojďte s námi do pohádky mezi víly, skřítky, čertíky a jiné pohádkové bytosti 

(termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

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



Kontakt:  areál MŠ Dětská (vchod od 16. ZŠ), ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín

Telefon: +420 737 675 844

E-mail: info@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

CÍLOVÁ SKUPINA:

•  rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

•  sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi

•  rodiny s dětmi se zdravotním postižením

•  partneři připravující se na manželství

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ:

• Zabezpečování komplexní speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství.

• Poskytování konzultační a poradenské podpory pro rodiče a pedagogy v oblasti vzdělávání žáků.

•  Poskytování výchovného poradenství.

•  Zajištění multidisciplinarity, zprostředkování pomoci dalším odborníkem.

PSYCHOLOGICKO-PORADENSKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY A RODINNÁ MEDIACE:

•  Služby jsou určeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám, které se ocitly v nepříznivé situaci, z níž nenachází východisko 

a která má dopad na jejich život a vztahy.

•  Poradenská sezení se zaměřují na hledání východisek z nepříznivých situací, přičemž je do tohoto procesu zapojena pomoc 

klientovy rodiny a jiných odborných pracovníků v případě potřeby, vždy po konzultaci a souhlasu klienta.

•  Oblasti rodinné mediace – rozvodová a porozvodová, péče o dítě a rodiče, majetkové vztahy v rodině, vícegenerační soužití.

•  Zajištění multidisciplinarity, zprostředkování pomoci dalším odborníkem.

BESEDY, DISKUSNÍ SKUPINY

•  pro klienty z cílové skupiny nabízíme besedy zaměřené na daná aktuální témata. Ta jsou vybírána s ohledem na potřeby  

klientů, které vzešly mimo jiné i z osobních konzultací s pracovníky OSPOD. Tematické okruhy besed budou zaměřeny na prevenci, 

funkční a finanční gramotnost apod.

•  besedy budou probíhat pravidelně 1x za měsíc

PORADNA NA DLANI

...besedy, skupiny



 DOUČOVÁNÍ

•  nabízíme dětem pomoc při zvládání školních povinností 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 také přípravu dětí předškolního věku na školní docházku.

Dom
ino



2. KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – MRAVENIŠTĚ

Kontakt:  Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

Telefon:  +420 604 911 659

E-mail: kcr.zlin@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO – Mraveniště je moderně a plně vybavené centrum pro potřeby dětí a jejich rodičů. 

V našem centru najdete tělocvičnu, která je určená pro sportovní aktivity, jež mohou navštěvovat malé děti s rodiči, děti před-

školního a mladšího školního věku. Součástí naší tělocvičny je i relaxační bazének. Dále u nás můžete využívat výtvarné kroužky. 

V našich prostorách se nachází i keramická dílna. Součástí areálu je také dětské hřiště s hracími prvky.

V PROSTORÁCH KOMUNITNÍHO CENTRA PRO RODINU DOMINO – MRAVENIŠTĚ JE MOŽNO NAVŠTĚVOVAT TYTO AKTIVITY:

PORADENSTVÍ  – 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 dostupné 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 poradenství, 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. 

PREVENTIVNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE – 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.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY – klientům z cílové skupiny nabízíme cyklus preventivních programů. Programy povedou odborní 

pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), a to interaktivní formou. Bude kladen důraz na diskuzi a možnost 

podělit se o své zkušenosti. 

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST KLIENTŮ – zabezpečují všechny pracovnice komu-

nitního centra pro rodinu. Zaměřeno na seznamování se s klientem, zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí.

BESEDY A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – 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, Rodina a finance, Kniha života) či asistované kontakty. 

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika (např. 

rodiče samoživitelé, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postižením). 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. 

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

KLUBÍČKO – hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi 

ve věku od 1 až 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 i terapeutických pomůcek.  

Cvičení probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 12 týdnů. 

DŽAMPÍK – pro rodiče či prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. Sportovní 

klub pro děti, kde se pomocí pohybu seznamují s okolním světem, učí 

se jak koordinovat své tělo, pomocí různých pohybových her rozvíjí 

především svoje motorické dovednosti. Individuální přístup, omezený 

počet míst ve skupince. Děti jsou do skupinek rozděleny dle věku.  

ŽÍŽALKY – taneční, pohybová a dramatická výuka pro rodiče  

a jejich děti ve věku od 1,5 do 4 let.

HERNA – určená pro rodiče s dětmi do 5 let. Volný přístup k moto-

rickým i terapeutickým hrám, k relaxačnímu bazénku plného míčků, 

k hračkám a sportovnímu nářadí.

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ

WORKSHOPY – výtvarné, taneční, hudební aj. Workshopy se konají zpravidla 1x za měsíc. Rodiče či prarodiče si vytvoří různé 

výrobky a děti si mezitím mohou hrát v herně (pod odborným dozorem). 





DĚTSKÝ KLUB DOMINO  – MRAVENIŠTĚ 

Kontakt:  Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

Telefon: +420 604 911 659

E-mail: kcr.zlin@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

SPRÁVŇÁCI – hry, smích a srandičky, to znají všechny dětičky, co se Správňáky do kroužku chodí, nikdy nudu nepoznají. Pohybový 

kroužek pro děti od 3 let. Slouží k rozvoji sebevědomí, koordinace, motoriky pomocí interaktivních her. 

SPORŤÁCI – pojď si zahrát se Sporťáky floorball nebo fotbálek, jiné hry tam také známe, překážkovou dráhu máme. Sportovní 

kroužek pro děti ve věku 3 let. Je zaměřen na osvojování základních pravidel míčových her, rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu.

FLOORBALL – ve floorballu rozcvička, po ní zlepší se kondička, procvičíme góly, klička a hrajeme pak jako mistři. Sportovní 

kroužek pro chlapce od 4 let, zaměřený na floorball. Děti se naučí manipulovat s floorballovou holí, osvojují si pravidla této hry. 

KERAMIKA – keramické tvoření, prstíčky nám procvičí. Výrobek když vypálí se, nad hezkou vzpomínkou usmějeme se. Výtvarný 

kroužek rozvíjející zábavnou formou jemnou motoriku a prostorové vnímání. Pracujeme s keramickou hlínou, každý výrobek vypa-

lujeme v keramické peci. Po vypálení si děti výrobky odnášejí domů.  

ŠIKULKA – s Šikulkou nás kreslit baví, můžeme si zkusit při ní, jak nám půjde modelování, stříhání či barvení. Kroužek zaměřený 

na výtvarné tvoření pro děti od 3 let. Děti při tvoření rozvíjí grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Během roku si děti 

vyzkouší různé výtvarné techniky. 

ZOBÁČEK – na píšťalku pískáme, pravidelně dýcháme, tóny not si zapískáme a písničky zazpíváme. Hudební kroužek, pro děti  

od 4 do 7 let, ve kterém se učí poznávat noty a hrát na zobcovou flétnu jednoduché písničky. Hra na zobcovou flétnu je vhodným 

stimulem k nácviku správného dýchání zábavnou formou. 

PŘEDŠKOLÁČEK – všeobecná příprava dětí od 4 let na vstup do školy. Komunikace, rozvoj řeči a slovní zásoby, vizuální a sluchové 

vnímání, grafomotorika aj. Kroužek využívá přirozené zvídavosti dětí a touhy poznávat nové věci.

DRAMAŤÁČEK – Kolik vlasů děd Vševěd má? Kdo nám dneska zazpívá? Seznam se s pohádkami z blízka, zahraj si třeba Cipíska. 



Písničky si zazpíváme, základy hraní kolem sebe rozdáváme. Princezny, čarodějové, zvířátka nejsou pro nás problém. Zahrajeme 

je tak, že závidí i Karel Roden.

JEHLIČKA – pro děti pilné jako včelička, je tady Jehlička. Stehy, vyšívání, šití, každou holku či kluka chytí. Jakmile základy zvlád-

neme, po něčem těžším sáhneme. Ušít hračku na spinkání? Žádný problém, bez váhání. Spoustu výrobků nás zde čeká, nejedna 

švadlena před námi smeká.

AKTIVITY PRO DĚTI – NEORGANIZOVANÉ

KLUB MRAVENIŠTĚ – klub je určený pro děti školního věku, které si mohou do prostor Mraveniště přijít zahrát hry, pobavit se 

s kamarády, udělat si domácí úkoly či jen tak „zasurfovat“ na internetu. Klub je otevřený každý pracovní den v době od 12 do 

15 hodin.

DOUČOVÁNÍ – nabízíme dětem pomoc při zvládání školních povinností 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 doká-

zali využít při plnění úkolů.

CRAZY CLUB – klub plný nápadů. Každý pracovní den od 6.00 hod. do 18.00 hod. Pro děti školního věku navštěvující první stupeň 

ZŠ. Doprovod do školy i ze školy zajištěn. Děti si mohou přijít udělat domácí úkoly, zahrát zábavné hry, pobavit se s kamarády. 

Nabízíme rovněž možnost doučování.

Crazy Club



Kontakt:  Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

Telefon: +420 737 622 142

E-mail: kcr.zlin@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

Pohybové a taneční kurzy jsou určeny pro děti a mládež do 18 let. Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení dle věku a zaměření. 

Lektoři, kteří zde vyučují, mají odborné taneční vzdělání, a proto dokážou dát kvalitní výuku jak začátečníkům, tak i vyspělým tanečníkům. 

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA – zatočím se doleva, zatočím se doprava a je tu taneční a pohybová průprava. Pro děti,  

co v bocích cítí rytmus, pro děti, co mají na kroužky dobrý vkus. Naučíme se vše od začátku, na konci budeme skotačit jak na drátku. 

Pohybová výuka pomocí dětských moderních písniček a básniček. Získání nových kamarádů, rozvoj spolupráce. Nenásilnou formou 

se děti naučí základy držení těla, základní pohybové návyky a cviky. Věk od 3 do 5 let. 

MIX DANCE – Street dance, Disco dance. Oddělení s širokým záběrem oblíbených tanečních stylů. Výuka probíhá 2x týdně. Určeno 

pro věkové kategorie 5 – 8 let, 9 – 13 let, 14 let a výše.

STREET DANCE – Dancehall, R´n´B, hype, wacking, house … styly, které se zde naučíš a osvojíš. Výuka probíhá 1x týdně. Určeno 

pro věkové kategorie 5 – 8 let, 9 – 13 let, 14 let a výše.

DISCO DANCE – moderní styl tance ve velice hbitém tempu. Tanec bývá doprovázen moderními songy známými z rádií a jiných 

médií. Výuka probíhá 1x týdně. Určeno pro věkové kategorie 5 – 8 let, 9 – 13 let, 14 let a výše.

ERGOTERAPEUTICKÁ KAVÁRNA MRAVENIŠTĚ S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM

TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO

Kontakt: ulice Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

e-mail: info@idomino.eu

webové stránky: www.idomino.eu

Dětské hřiště Mraveniště je vybaveno herními prvky pro děti do 10 let, nachází se zde pískoviště, houpačka a spousta prolézaček 

pro děti. V rámci dětského hřiště Mraveniště máme otevřenu i ergoterapeutickou kavárnu, ve které obsluhují mladí lidé z náhradní 

péče. Kavárnu využívají především rodiče či prarodiče dětí, které si k nám přijdou pohrát na hřiště, nebo navštívit některý z našich 

kroužků. Za příznivého počasí máme otevřeno od pondělí do pátku v čase od 9 do 19 hodin.



DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ DOMINO

Pořádání rekreačně-ozdravných a integračních 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 nalez-

nete vždy aktuálně na webových stránkách www.idomino.eu.

AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ

VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – pro děti od 1 do 5 let věku. Vedení dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumo-

vé výchově, pravidelné vycházky do okolí, příprava dítěte na vstup do mateřské školy. Výuka probíhá dle schválené metodiky.  

Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno se předem objednat. Miniškolka probíhá každý pracovní den v čase 

od 7.00 do 17.00 hodin (dle individuální domluvy do 18.00 hod.). 

JESLIČKY – určeno pro děti od 1 roku. Jedná 

se o každodenní a celodenní péči o nejmen-

ší. Pro děti je připraven výchovný a zájmový 

program, pobyt venku, odpočinek, stra-

va, pitný režim. O děti pečují pracovnice  

s odpovídajícím vzděláním a praxí v oboru.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – jako pomoc rodičům při 

slaďování pracovních a rodičovských  

povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců 

do 5 let věku. Hlídání se platí hodinově  

a je nutno se předem telefonicky objed-

nat. Hlídání zajišťujeme každý pracov-

ní den v čase od 7.00 do 17.00 hodin  

(dle individuální domluvy do 1.00 hod.).

Telefon: +420 739 866 556



PŘIPRAVUJEME

Termíny a bližší informace na www.idomino.eu.

RODINNÁ OLYMPIÁDA
akce pro rodiče a jejich děti. Čeká vás spousta her, soutěžních disciplín, odměny 

(termín bude upřesněn na www.idomino.eu). 

NAROZENINOVÁ PÁRTY

chcete oslavit narozeniny svého dítěte a pozvat jeho kamarády do velkého prostoru a vybavené 

herny? Nabízíme Vám prostory Mraveniště, animační program, možnost zajištění občerstvení. 

Nutno si předem domluvit termín!

DĚTSKÉ DISKOTÉKY
tolik oblíbené dětské řádění za doprovodu moderních rytmů. Pořádáme vždy 1x za měsíc v neděli 

odpoledne. Každá diskotéka má své téma.

SVĚTLUŠKOVÝ REJ

lampiónový průvod městem pro rodiče, prarodiče a jejich děti. Pojďte s námi a se svým světýlkem 

poznávat krásy večerního města. Sraz na náměstí Míru ve Zlíně (před radnicí). S sebou dobrou náladu, 

děti lampiony. Po průvodu budete plnit pohádkové úkoly. Bližší informace na www.idomino.eu.

MIKULÁŠ
k hodným dětem chodí Mikuláš … Nutno se předem objednat k zajištění balíčku pro Vaše dítě. 

Omezený počet míst (prosinec 2014 – termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

KARNEVAL

děti, pojďte se s námi proměnit za princezny, víly, černokněžníky a jiné pohádkové bytosti. Oblíbený 

karneval, kde je pro děti připraveno velké diskotékové řádění, spousta her a soutěží. Všechny masky 

jsou odměněny (termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
určeno pro děti a jejich rodiče, spousta her a soutěží, potom opékání vlastních špekáčků 

(termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

POHÁDKOVÉ MĚSTO
pojďte s námi do pohádky mezi víly, skřítky, čertíky a jiné pohádkové bytosti 

(termín bude upřesněn na www.idomino.eu).

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).



DOMINO cz, o. p. s.

krajská nezisková organizace

Santražiny 753, 760 01 Zlín

Tel.: 577 218 708

Fax.: 577 211 809

www.idomino.eu

e-mail: info@idomino.eu

Zápis do všech aktivit je možný v kontaktní

kanceláři organizace DOMINO cz, o. p. s., 

ulice Santražiny 4224, 760 01 Zlín 1, 

a to jak osobně, tak i telefonicky 577 218 708, 

či e-mailem: info@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,

Ministerstvu kultury ČR,

Statutárnímu městu Zlín – sociálnímu fondu, fondu 

mládeže a tělovýchovy,

Zlínskému kraji – sociálnímu fondu,

Nadačnímu fondu Albert dětem,

Statutárnímu městu Zlín, 

Odboru sociálních věcí, 

Oddělení sociálně – právní ochrany dětí


