PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Rádi bychom Vám představili organizaci DOMINO cz, o. s., která je neziskovou
organizací působící ve Zlínském kraji již od roku 1993.

NABÍZENÉ SLUŽBY


PORADENSTVÍ – poskytuje tým odborníků (psycholog,
psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog, právník).
Máme zřízenu bezplatnou poradenskou linku (800 888 942).



PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ – prostor ke sdílení společných témat,
výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodiči.



ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – integrační táborové pobyty, příměstské
tábory, pobyty rodin s dětmi.

Pro pěstounské rodiny není jistě žádnou novinkou, že 1. 1. 2013 vešla v platnost
novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, která vymezuje povinnost osob pečujících a osob v evidenci
uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, nejpozději do 30. 6. 2013.



RESPITNÍ PÉČE – kluby pro děti se speciálními potřebami
(ÚŽASŇÁCI – hyperaktivní děti, PARÁDA – děti se zdravotním
postižením), doučování, volnočasové aktivity, doprovázení, hlídání
dětí (miniškolka).

Dohodu lze uzavřít s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo
s pověřenou osobou. Uzavření dohody je ponecháno na Vaší svobodné vůli. Již
uzavřenou dohodu můžete rovněž bez udání důvodu vypovědět a uzavřít
s jinými příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo s jinou pověřenou
osobou.



VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – semináře, přednášky, besedy. Příležitost
k naplnění vzdělávacích povinností (24 hodin ročně), které ukládá
novela zákona č. 359/1999 Sb.

Zabýváme se sociálně výchovnou činností, pracovní, sociální a výchovnou
rehabilitací dětí z náhradní rodinné péče, poskytováním odborného poradenství.
Zajišťujeme besedy a přednášky na různá aktuální témata. Nabízíme aktivity pro
rodiny s dětmi, aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před nežádoucími
a negativními jevy. Zaměřujeme se také na podporu a poradenství pěstounským
rodinám.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 4. 3. 2013 jsme
získali rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jsme tak
pověřenou osobou, která je oprávněna tyto dohody uzavírat.
Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití standardních
i nadstandardních služeb, které jsou osobám pečujícím, které uzavřou dohodu
s naší organizací, poskytovány zdarma.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a zvažujete možnost uzavření dohody u
naší organizace, kontaktujte nás, prosím, na tel. č. 577 218 708 nebo emailu info@idomino.eu.
Jestliže máte zájem využívat našich služeb nezávisle na uzavření dohody,
sledujte, prosím, naše webové stránky www.idomino.eu, kde naleznete
aktuální nabídku a bližší informace.
Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

PRORODINNÉ AKTIVITY
Na našich webových stránkách www.idomino.eu naleznete naši komplexní nabídku prorodinných aktivit, ale i táborovou nabídku na léto 2013.

