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Přijďte oslavit s organizací DOMUS desáté narozeniny 

 

Plzeň, 9. května 2019 – Plzeňská nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., slaví 10. výročí 

svého založení. Při této příležitosti pořádá pro odborníky i širokou veřejnost a klienty Dny otevřených dveří, 

které se budou konat ve středu 15. května a ve čtvrtek 16. května 2019. Návštěvníci si prohlédnou prostory 

organizace v Černické ulici v Plzni, dozvědí se informace o poskytovaných službách, vyzkoušejí si některé 

aktivity na vlastní kůži. Pro rodiny s dětmi budou ve čtvrtek připravené soutěže. 

„Během deseti let jsme nasbírali mnoho zkušeností, ušli jsme kus cesty, rozšířili prostory i své služby. Rádi 

bychom při této příležitosti představili zázemí, kde s láskou pečujeme o naše klienty,“ zve na Dny otevřených 

dveří Mgr. Romana Svobodová, ředitelka organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. 

DOMUS poskytuje své služby hned několika cílovým skupinám. Už od prvopočátků se pracovníci organizace 

zaměřují v programu sanace rodiny na podporu rodičů s dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní či sociální 

situaci. „Pomáháme jim hledat bydlení, práci, probíráme oblast hospodaření s financemi, učíme rodiče, jak 

mají o své potomky pečovat, jak se s nimi připravovat do školy, učíme je hygienickým návykům. Zkrátka se 

snažíme, aby rodina fungovala natolik dobře, aby v ní děti mohly nadále vyrůstat,“ dodává Romana 

Svobodová. 

Druhým pilířem DOMUS je oblast náhradní rodinné péče, kdy pracovníci doprovází pěstounské rodiny. 

„Podporujeme pěstouny a děti, které mají svěřené do péče. Jsme jim oporou v běžných životních situacích, ale 

i v takových, jež jsou mimořádně citlivé právě pro dívky a chlapce vyrůstající bez vlastních rodičů nebo 

v omezeném kontaktu s nimi. Jedná se například o hledání kořenů, budování vlastní identity, přípravu na 

osamostatnění a podobně,“ říká koordinátorka programu Náhradní rodinné péče Štěpánka Hájková. 

Za deset let fungování organizace se výrazně rozrostla nabídka odborných služeb, mezi něž patří terapeutická 

a psychologická podpora, etopedické, výchovné a speciálně pedagogické poradenství, práce s rodinou 

v rozvodu, mediace, vedení případových konferencí či nejnověji práce s dětmi s hyperaktivitou a poruchou 

pozornosti (ADHD, ADD). 

„V praxi se setkáváme s řadou odborníků, jako jsou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 

pedagogicko-psychologických poraden, učitelé, asistenti pedagoga či kolegové z jiných neziskových 

organizací. Vzájemná spolupráce je pro nás mimořádně důležitá. Proto je rádi přivítáme na Dni otevřených 

dveří ve středu 15. května. Ve čtvrtek se pak budeme věnovat našim klientům a také všem ostatním, kteří 

v oboru nepracují, ale mají o něj zájem, případně by se chtěli dozvědět o našich službách více. Přijít mohou 

samozřejmě i s dětmi, pro něž budou připravené soutěže s drobnou odměnou,“ uzavírá ředitelka organizace 

DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. 

Den otevřených dveří pro odbornou veřejnost se koná ve středu 15. 5. od 10 do 18 hodin. 

Den otevřených dveří pro širokou veřejnost a klienty se koná ve čtvrtek 16. 5. od 14 do 18 hodin. 

 



 

 

 

Střípky o organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu: 

- V létě 2009 vzniklo původně občanské sdružení DOMUS – Centrum pro rodinu. Jednalo se o jednu z prvních 

organizací v Plzni, která se zabývala tzv. sanací rodiny. V současné době má právní formu zapsaného spolku. 

- V roce 2010 se rozšířil záběr organizace na náhradní rodinnou péči a následně se přidávaly a zkvalitňovaly další 

odborné služby – rodinná, individuální a párová terapie, výchovné a speciálně-pedagogické poradenství, práce 

s rodinou v rozvodu, mediace, vedení rodinných a případových konferencí, práce s dětmi s ADHD a ADD a 

podpora jejich rodin… 

- V roce 2012 změnila organizace sídlo – z Hřímalého ulice se DOMUS přestěhoval do prostor v Černické ulici v 

Plzni, které se postupně rozšiřovaly až do dnešní podoby. Klientům jsou k dispozici odborné konzultovny, 

diagnostická místnost, herny. 

- DOMUS – Centrum pro rodinu působí v celém Plzeňském kraji, pobočky má v současné době v Plzni, Tachově, 

Klatovech, Rokycanech a ve Stodě. 

 

Pro více informací se můžete obrátit na: 

Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka 

Ředitelka DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. 

Tel: 733 733 061 

E-mail: domus@domus-cpr.cz 
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