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O SPOLEČNOSTI

Obecně prospěšná společnost Dolmen - Agentura pro chráněné bydlení byla založena v roce 2006 za
účelem podpory klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením při přechodu do služby chráněné bydlení
a poskytování této služby v Libereckém kraji.

První klienti se do chráněného bydlení naší organizace stěhovali v roce 2007.
V současné době organizace Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení poskytuje registrované sociální

služby v Libereckém a Karlovarském kraji.

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení podporuje přechod dospělých lidí s mentálním

znevýhodněním z domovů pro osoby se zdravotním postižením a z rodin do služeb chráněného bydlení, případně
podporovaného bydlení.

Komu je služba určena
Klienty služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem a jsou schopni se učit

běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti. Služba není určena lidem, kteří se
samostatně nepohybují (mají tělesné postižení, které vyžaduje pomoc druhé osoby a bezbariérové bydlení). Není
rovněž určena lidem se závažnou psychiatrickou diagnózou.

Poslání
Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takovou

podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným
s životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby.

Způsob dosahování poslání
 Našim klientům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb zajišťují asistenti, jenž za

nimi dochází do bytu či domu, ve kterém klienti žijí. Klienti bydlí samostatně v bytě nebo sdílí domácnost
ještě s dalšími klienty.

 Snažíme se o zapojení našich klientů chráněného bydlení do pracovního života (běžný trh práce, program
podporované zaměstnávání, chráněné dílny, denní stacionář nebo socioterapeutické dílny).

 Asistenti, kteří klientům v domácnosti pomáhají, dochází dle jejich potřeb. Míra podpory je u jednotlivých
klientů různá a vždy se odvíjí od jejich individuálních potřeb.

 Při poskytování sociální služby dbáme na to, abychom „nepečovali“ o klienty i v situacích, které zvládají
sami. Podporujeme jejich samostatné rozhodování o tom, co budou dělat, jakým způsobem, kdy a kde.

 Klienti v chráněném bydlení zažívají běžné denní situace jako je např. vaření, praní či nákupy a zároveň jim
asistenti pomáhají s organizací jejich volného času, např. při návštěvě sportovních či kulturních zařízení,
výletech do okolí atd., podle jejich individuálních zájmů a přání a také dle možností organizace.

Principy služby
1. dodržování základních lidských práv a svobod – naši klienti mají stejná práva jako ostatní občané této

země;
2. důstojnost – naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého klienta;
3. možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost našich klientů

a zároveň se snažíme, aby jim naše poskytnutá podpora v maximálně možné míře umožňovala samostatné
rozhodování o vlastním životě;

4. respekt k soukromí - při poskytování sociální služby dbáme na respektování soukromí našich klientů;
5. individuální přístup – naše sociální služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb

jednotlivých klientů a v případě změny na ně i pružně reagovaly.
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Od 1.1.2012 naše společnost poskytuje také sociální službu podpora samostatného bydlení.

Poslání
Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení je umožnit lidem s mentálním postižením žít

samostatný život ve vlastním bytě i v případě, že potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Komu je služba určena
Klienti naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří bydlí sami ve vlastním bytě a potřebují

pravidelnou pomoc jiné osoby. Kritéria pro přijetí jsou následující. Zájemce o službu má mentální postižení,
nepotřebuje nepřetržitou pomoc jiné osoby a má uzavřenou nájemní nebo podnájemní smlouvu ke svému bytu.
Služba není neposkytována osobám s duševním onemocněním.

Způsob dosahování poslání
Sociální služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v bytech klientů na

území města Liberec.
Klientům pomáháme samostatně bydlet v jejich vlastním bytě. Pomáháme s úklidem a údržbou

domácnosti, se stravováním, vč. plánování jídelníčku, se zajištěním nákupů, hospodařením s penězi i při
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností potřebných pro samostatné fungování
v domácnosti. Doprovázíme klienty na úřady, k lékaři, na zájmové aktivity apod. Pomáháme klientům při
vyhledávání vhodného způsobu trávení volného času.

Nabízíme podporu při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou i podporu v oblasti partnerských
vztahů. Pomáháme klientům získat návyky, které souvisejí se zařazením do pracovního procesu i běžného života
společnosti. Vedeme klienty k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o svém životě.

Respektujeme osobnost klienta v jeho samostatném rozhodování o způsobu vlastního života.
Podporujeme klienty při využívání vlastních schopností.

Respektujeme právo klientů na přiměřené riziko.

Principy služby

1. dodržování základních lidských práv a svobod – naši klienti mají stejná práva jako ostatní občané této
země;

2. důstojnost – naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého klienta;
3. možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost našich klientů

a zároveň se snažíme, aby jim naše poskytnutá podpora v maximálně možné míře umožňovala samostatné
rozhodování o vlastním životě;

4. respekt k soukromí- při poskytování služby dbáme na respektování soukromí našich klientů;
5. individuální přístup – naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb jednotlivých

klientů a v případě změny na ně i pružně reagovaly.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

LIBERECKÝ KRAJ

Pracovní uplatnění našich klientů

I přes to, že jsou naši klienti příjemci invalidního důchodu a pracovat by nemuseli, většina z nich se s naší
pomocí snaží nalézt zaměstnání a v něm setrvat pokud možno co nejdéle. Jejich vůle pracovat je většinou velká,
nejen za tím účelem, aby si přilepšili ke svým příjmům, jejichž výše není nijak závratná, ale také kvůli navazování
sociálních vztahů mimo sociální službu.

V Liberci je pracovní uplatnění klientů velmi vysoké. Z deseti klientů sociální služby chráněné bydlení bylo
v roce 2013 v zaměstnaneckém poměru šest lidí a ze čtyř klientů podpory samostatného bydlení dokonce všichni.

Na Českolipsku se s problémy v získávání zaměstnání potýká více klientů. Velká část klientů CHB v České
Lípě a Sosnové už dosáhla důchodového věku a zaměstnání ani vzhledem ke zdravotnímu stavu nepřipadá
v úvahu. Nabídek práce pro klienty s mentálním postižením v hodinovém rozsahu, který by pro ně byl vyhovující, je
v České Lípě málo. Toto byl jeden z důvodů, proč se jedna z mladších klientek, schopná pracovat, přestěhovala do
Liberce, kde si zaměstnání našla mnohem snáze.

Doufáme, že se situace s nabídkou práce především na Českolipsku brzy zlepší a více našim klientům se
podaří vytoužené zaměstnání nalézt.

Úspěšné navrácení způsobilosti

Většina našich klientů je zbavena nebo omezena ve způsobilosti k právním úkonům. Organizace Dolmen
zastává názor, že by nikdo neměl být úplně zbaven tohoto práva. Také lidé s mentálním postižením, kteří potřebují
pomoc v určitých oblastech života, by měli mít možnost naučit se a mít přístup k vykonávání činností, jenž jim
pomůžou žít srovnatelným způsobem života jako běžná populace, která není v rozhodování o sobě sama nijak
limitována. V tomto duchu průběžně podáváme návrhy na alespoň částečné navrácení způsobilosti u těch klientů,
kteří jsou schopni sami zvládnout základní úkony spojené s běžným životem. Délku trvání soudního řízení bohužel
ovlivnit nemůžeme, ale za rok 2013 se můžeme pochlubit úspěchem, kdy byla klientce z Liberce po dlouhých
4 letech od podání žádosti, konečně částečně navrácena způsobilost.

Další klientka si sama požádala o úplné navrácení způsobilosti, na zahájení soudního jednání ale prozatím
čekáme. Kvůli novele občanského zákoníku jsme v roce 2013 už nepodávali žádné další návrhy na navrácení
způsobilosti, aby nebyly klientky posuzovány podle starých pravidel, a čekáme na aktivitu soudů.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LIBEREC

V roce 2013 jsme se zaměřili především na práci s klienty seniorského věku, jedná se převážně o podporu
v udržení stávajících dovedností a zdravotního stavu. Při poskytování sociální služby chráněné bydlení klientce
seniorského věku spolupracujeme s Denním stacionářem U sv. Antonína v Liberci, kam klientka pravidelně dochází.

V listopadu 2013 jsme od města Liberec dostali nový byt
určený k poskytování sociální služby chráněné bydlení. Do
tohoto bytu se nastěhovala naše klientka ze Sosnové, protože
zde v Liberci měla větší možnost zaměstnání. Přestěhování
i zabydlení proběhlo velice rychle a další týden slečna M. začala
pracovat v chráněné dílně Gabriely Žehové.

Zároveň se do tohoto bytu nastěhovala nová klientka,
slečna P., která bydlí v Liberci delší dobu. Nyní budují společnou
domácnost a učí se dodržování pravidel potřebných pro
společné soužití.

Naše klientky mají rády společenské akce, proto se rády
účastní kulturních akcí v Liberci (ples vozíčkářů, zábavy v Koloseu).

Každý rok se s chutí zapojují do vyrábění různých ozdob a s těmito svými výrobky se aktivně účastní
prodejních velikonočních a vánočních trhů na Krajském úřadě Libereckého kraje. Na těchto výstavách utrží za svoji
práci finanční odměnu a zároveň se zde potkávají se svými přáteli, se kterými se znají z předcházejících let.
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Klientky s radostí navštěvují nová místa, proto
vždy přivítají možnost výletu, přičemž poznávají nová
města, učí se cestovat a využívat běžně dostupných
služeb.

Velkým přínosem pro naši práci jsou týmové a případové supervize, kde máme možnost řešit společné
problémy. Velmi přínosná jsou setkání našich asistentů s kolegy ze středisek z České Lípy a Sokolova.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ LIBEREC

Sociální službu podpora samostatného bydlení čerpají celkem čtyři klientky ve svých vlastních bytech
v městské části Liberec - Vratislavice. Všechny potřebují minimální míru podpory ze strany asistentů. Jedná se
především o podporu v hospodaření s financemi a podporu při náročnějších činnostech spojených s chodem
domácnosti.

Během roku 2013 se služba v těchto bytech
stabilizovala, což vedlo k dalšímu rozvoji klientek a posílení
jejich schopností v péči o vlastní domácnosti.

Slečna M., která byla původně klientkou chráněného
bydlení, se natolik osamostatnila, že jí ke zvládání
samostatného života stačí asistence v průměrném rozsahu
osm hodin měsíčně.

Součástí naší práce je také podpora klientů v hledání
a udržení zaměstnání. Pracovní uplatnění klientů je pro ně
důležité jak z hlediska jejich rozvoje, udržení dovedností a návyků, tak z hlediska zlepšení jejich finanční situace,
navazování kontaktů s dalšími lidmi, posílení jejich kompetencí a zodpovědnosti ke svému vlastnímu životu.
V tomto směru spolupracujeme především s chráněnou dílnou Gabriela Žehová, kde jsou zaměstnány dvě klientky
chráněného bydlení a dvě klientky podpory samostatného bydlení. Velmi dobré zkušenosti máme také s restaurací
u Poláků, která zaměstnává jednu z našich klientek již pět let. Klientka je v práci velmi spokojená. Je to místo jejího
zaměstnání a zároveň zde získává cenné sociální vazby se svými spolupracovníky. Dvě naše klientky jsou
zaměstnány v prádelně v Centru zdravotní a sociální péče Liberec.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ČESKÁ LÍPA

V průběhu roku 2013 byl rozsah služeb individuálně přizpůsobován aktuálním potřebám klientů, které byly
ovlivněny zejména změnami jejich zdravotního stavu.

Průběžně také probíhalo vyhledávání zaměstnání pro klienty chráněného bydlení. Někteří klienti navštěvují
Agenturu pro podporované zaměstnávání Rytmus, zaměřenou na teoretickou a praktickou přípravu klientů do
zaměstnání.

V roce 2013 jsme spolupracovali s dobrovolníky z Dobrovolnického centra ADRA, kteří se věnovali dvěma
klientům v rámci volnočasových aktivit.

Čtyři z našich klientů navštěvovali Denní stacionář v České Lípě, z toho tři využili nabídku zprostředkování
dovolené v Itálii.

V uplynulém roce také dobře probíhala spolupráce s Agenturou Komplexní domácí péče NADĚJE s.r.o.

CHRÁNĚNÝ DŮM V SOSNOVÉ

V chráněném domě v Sosnové proběhla přístavba vnější terasy, rekonstrukce plotu a zadní branky.

Při těchto pracích vypomáhal pan V., který žije v našem chráněném bydlení v Sosnové. Jednalo se často
o fyzicky náročnou práci, kterou pan V. velmi dobře zvládl. Ostatní
klientky se podílely na úklidu okolí domu.

Na zahradě byl s pomocí klientů postaven skleník. Zde si
plánují pěstovat čerstvou zeleninu pro vlastní potřebu.

V roce 2013 se slečna M. na vlastní přání přestěhovala do
Liberce. Důvodem stěhování byla vyšší šance získat zaměstnání. Paní
M. má velký zájem pracovat a v Liberci se jí podařilo práci získat.

Naše klienty podporujeme v udržení kontaktů se svými
příbuznými. Pomáháme jim obnovovat přerušené vztahy, vyhledávat příbuzné, upevňovat důležité rodinné vazby.
Jedné z našich klientek se na konci roku podařilo navázat kontakt s bratrem, o kterém nevěděla a získat informace
také o dalším sourozenci. Tato skutečnost ji velmi potěšila a je se svými příbuznými, s podporou asistentky,
v telefonickém kontaktu a plánují společně setkání všech sourozenců po 50 letech.
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Velká, a pro další život klientů zásadní změna, proběhla v prosinci 2013. Osm klientů z bytového domu
v Partyzánské ulici se přestěhovalo do tří samostatných bytů na sídlišti Sever. Tyto byty vyhovují potřebám všech
klientů, zajišťují jim možnost soukromí v samostatných pokojích a navazování kontaktů se sousedy na běžném

sídlišti.

Vánoce již klienti oslavili v nových bytech.
Postupně se budou seznamovat s blízkým okolím,
nákupními centry a cestováním MHD.

Dva naši nejmladší klienti se o svůj byt pečlivě starají. Zapojili se
do soutěže o nejútulnější byt, za obdrženou odměnu si pořídili potřebné
chybějící vybavení.

Pan D. se svým mazlíčkem, o kterého
se pečlivě stará.
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KARLOVARSKÝ KRAJ

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOKOLOV, HABARTOV A CHODOV

Rok 2013 v sokolovském středisku chráněného bydlení proběhl v duchu rozvoje našich klientů a přinesl mu
hned několik změn. Za zmínku stojí poskytování sociální služby chráněné bydlení dvěma novým klientům. Jedním
z nich je paní R., která do té doby žila u svého bratra. Ta hned od začátku prokázala výbornou schopnost se
adaptovat na samostatnější život v chráněném bydlení. Osvojila si dovednosti spojené s vedením domácnosti,
hospodařením s financemi, komunikací se sociálním prostředím a mnoho dalších. Z našeho pohledu to bude
otázka krátkého období, kdy se ještě více osamostatní a bude méně závislá na podpoře sociální služby.

Druhým novým klientem je pan H., který se přestěhoval z ústavu, kde žil po smrti matky necelé čtyři roky.
Pan H. je neslyšící a verbálně nekomunikuje, což byl pro nás z počátku oříšek. S podobným postižením jsme neměli
žádnou zkušenost a spolupráce s ním je pro nás stále výzvou. Zatím se nám vzájemná komunikace ke spokojenosti
pana H. velmi daří.

K další změně došlo v Habartově, kde také poskytujeme sociální službu chráněné bydlení. Podařilo se nám
získat a zrekonstruovat nový byt 1+2 a tím zlepšit životní podmínky čtyřem klientkám, které do té doby žily
společně v jednom bytě. Tyto klientky nyní žijí ve dvou bytech, kde má každá svůj vlastní pokoj, více soukromí
a prostor pro individuální spolupráci.

Dalším velkým úspěchem je fakt, že několik našich klientů je zaměstnáno na volném trhu práce.
U Sokorestu na Vřesové v kuchyni pracují 4 klientky. Jeden klient pracuje sezónně v McDonaldu v Karlových Varech
a k tomu je zaměstnán ve Svatavské knihovně, kam chodí každý čtvrtek předčítat dětem pohádky.

Slečna Š. ukončila v roce 2013 povinnou školní docházku a nastoupila na střední odborné učiliště obor
stravování. Čas od času to bývá boj. Pro slečnu Š. je škola náročná, jednak časově, ale také z důvodu snížené
schopnosti si veškeré informace zapamatovat. Škola jí poskytuje odbornou pomoc v podobě osobního asistenta,
který ji provází teorií i praxí.

Snažíme se také klienty podporovat v jejich partnerských a rodinných vztazích. Podařilo se nám navázat
kontakt s rodinou paní J. Její rodina o ni většinu života nejevila zájem. V současné době jezdí za příbuznými na
návštěvu. Je tak šťastnější a častěji ve větší emoční pohodě.

Další z oblastí, kde poskytujeme našim klientům podporu, je volný čas. Hledáme pro ně cesty k jeho
smysluplnému trávení. Snažíme se je motivovat ke sportovním i kulturním aktivitám. Klientky z Habartova
navštěvují pravidelně středisko sportu, Esprit, kam chodí cvičit na velkých míčích. Dva klienti ze Sokolova jednou
týdně provozují „fitbox“. Bydlí u nás i klientka, která jezdí denně několik hodin na kole a navštěvuje fitcentrum,
díky čemuž se jí podařilo shodit téměř 20 kilogramů.

Město Habartov nám poskytlo grant.  Za tyto peníze jsme zakoupili permanentky do solné jeskyně Anežka,
kam v současné době chodí relaxovat čtyři klienti, kteří mají dýchací nebo kožní obtíže. A na sklonku roku 2013
našlo pod stromečkem osm našich klientů, kteří jsou bez rodin a často i bez přátel, milý dárek. Vděčíme za to
nadaci pojišťovny Kooperativy, která každoročně pořádá právě v období Vánoc akci Strom pro lepší život.

Taneční kurz v Sokolově
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Slečna Z. ráda jezdí na koni.

Esprit 4 live – fit centrum, kam chodí klienti a klientky cvičit.

Pan J. se psem Matesem a jeho vánoční dárek od
pojišťovny Kooperativa v podobě elektrické trouby.
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DOBRÁ PRAXE

Paní E.

Spousta lidí v našem okolí řeší problémy s váhou, se svou postavou, dáváme si předsevzetí, že budeme
cvičit a v každém časopise najdeme zaručené recepty na hubnutí a na diety. Přitom to hlavní je, rozhodnout se a jít
si za svým cílem. Přesně takhle se rozhodla slečna E.

Slečna E. přišla do naší služby na jaře roku 2011. Jako malá vyrůstala s matkou, po matčině smrti se o ni
starala babička, potom byla umístěna v DOZP „ Sokolík“ v Habartově, kde strávila velkou část svého života. Když
přišla možnost přestěhovat se do chráněného bydlení, E. měla velkou radost. Těšila se, že bude žít tak, jako
většina lidí - v běžné domácnosti.

S přestěhováním došlo k mnoha změnám. E. žije v bytě a stejně jako její sousedé a kdokoliv z nás, řeší
radosti i starosti každodenního života. Najednou se o sebe musí více starat. Naučila se, že když chce něco k jídlu,
musí si dojít nakoupit, pokud má hlad, musí si uvařit. Nedostane nic připravené bez vlastního přičinění, asistenti jí
pouze poradí a pomohou, ale nedělají nic za ní. Má však také větší možnost volby a svobodného rozhodnutí, ona
sama rozhoduje, kdy a co dělat bude nebo nebude.

Když se E. dostala do běžné společnosti, začala řešit také věci, které řeší spousta z nás, a to především
vztahy a svůj vzhled. E. by si moc přála přítele a také ji trápila její nadváha. V té době, v březnu roku 2012, vážila
zhruba 107 kg. Necítila se příliš dobře, byla rychle unavená, do ničeho se nevešla a i lékaři ji upozorňovali, že by
s váhou měla něco dělat.

Chvíli to trvalo, ale pak se E. rozhodla. Nejdříve přidala trochu pohybu, chodila na procházky, více se
zapojovala do činností ohledně domácnosti. Váha šla dolů velmi pomalu, ale E. měla radost z každého i malého
úspěchu a my s ní.

V únoru roku 2013 vážila cca 102kg a tehdy dospěla k přesvědčení, že pro to, aby zhubla, musí dělat více.
Nedržela žádné diety, ale změnila životní styl a požádala asistenty a společně upravili jídelníček. Hodně omezila
pečivo a smažená jídla, naopak přidala zeleninu a sladkosti nahradila ovocem. Velmi se jí také zalíbilo zdravé
mlsání v podobě müsli tyčinek, oříšků a sušeného ovoce.

Dalším krokem bylo zařazení více pohybových aktivit. Začala chodit pravidelně na cvičení do fitcentra
Esprit4live na fitbally, často chodila do bazénu a na dlouhé procházky. Při zdravější stravě a větším množství
pohybu, šla váha dolů skoro sama. V prosinci 2013 má 80 kg a je z ní pohledná mladá dáma.

Čím více má E. aktivit, tím je lepší její nálada a emoční pohoda. Vzhledem ke zlepšení psychického stavu
tak mohla koncem roku 2013 na měsíc odletět za svou sestrou do Anglie, odkud se vrátila se spoustou nových
zážitků. Velkým úspěchem je pro ni také reportáž v časopise, která o ní vyjde a přijede ji nafotit dokonce
i profesionální fotograf. E. se těší, až se o jejím úspěchu dočtou i další lidé a bude jim moci být příkladem

a motivací.

Před hubnutím

Nyní
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

V roce 2013 byla ukončena realizace projektu reg.č. CZ.1.04/3.1.03/66.000135 podpořeného z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR s názvem VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍKŮ DOLMEN, O.P.S. A ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ EFEKTIVITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.
Pracovníci tak měli možnost dalšího rozvoje prostřednictvím účasti v akreditovaných vzdělávacích programech
nebo prostřednictvím metodické podpory vedené odborným konzultantem v oblasti individuálního plánování.
V rámci projektu byla vytvořena Metodika pro sledování průběhu a hodnocení efektivity služeb chráněného
bydlení poskytovaných lidem s mentálním postižením.

Dále se pracovníci  v roce 2013 účastnili těchto akreditovaných vzdělávacích kurzů:

 Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením (SEDUCA-CZE s.r.o.,  8 hodin)
 Time management (AGNES, o.s., 16 hodin)
 Demence u osob s mentálním postižením (POHODA, 8 hodin)
 První pomoc pro klienty v přímé i terénní péči (6,5 hodiny)
 Jak zvládat stres ( ADPONTES, 8 hodin)
 Recovery – zotavení z duševního onemocnění (ADPONTES, 8 hodin)
 Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „Kdo za to může“?  (LLP VISION, 8 hodin)
 Terapeutické přístupy ke klientům s demencí – validační terapie, reminiscenční terapie a preterapie

(KOMUNIKÉ, o.p.s., 8 hodin)
 Úvod do problematiky specifických potřeb osob seniorského věku (KOMUNIKÉ, o.p.s., 6 hodin)
 Rozhoduji sám za sebe anebo problematika svéprávnosti v novém občanském zákoníku (8 hodin)
 Individuální plánování v chráněném bydlení v praxi (Společnosti DUHA – integrace osob s mentálním

postižením, 16 hodin)

Pracovníci absolvovali 3 – denní odbornou stáž u Společnosti DUHA – integrace osob s mentálním postižením
Týmy v Liberci, České Lípě a Sokolově prochází podle potřeb týmovou supervizí.
Vedoucí pracovníci se účastnili odborné konference Mezinárodní ošetřovatelské modely a koncepty péče.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

 Přepočtené úvazky:

ŘÍZENÍ A ADMINISTRATIVA
5,0 úvazku

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
chráněné bydlení

Česká Lípa
chráněné bydlení

Liberec
chráněné bydlení

Sokolov
podpora samostatného

bydlení Liberec
6,5 5,1 10,5 1,55

VÝPOMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ ASISTENCE
1,7 1,6 2,2 0,1

OSTATNÍ OBSLUŽNÝ PERSONÁL
0,1 0 0,6 0

DOBROVOLNÍCI
101 0 58 0

SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA

ŘEDITELKA

VEDOUCÍ PROGRAMŮ EKONOMKA VEDOUCÍ STŘEDISKA
SOKOLOV

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
LK

ODBORNÁ ASISTENTKA

HOSPODÁŘKA

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

METODIK KVALITY

VEDOUCÍ SLUŽBY CHB
A PSB LIBEREC

VEDOUCÍ SLUŽBY CHB
ČESKÁ LÍPA

ASISTENTI CHB ČESKÁ
LÍPA A SOSNOVÁ

VÝPOMOC PŘI
ASISTENCI

DOBOROVOLNÍCI

ASISTENTI CHB LIBEREC

ASISTENTI PSB LIBEREC

VÝPOMOC PŘI
ASISTENCI

EXTERNÍ DODAVATELÉ
SLUŽEB

DOBROVOLNÍCI

HOSPODÁŘKA

ASISTENTI CHB
SOKOLOV, HABARTOV A

CHODOV

VÝPOMOC PŘI
ASISTENCI

DOBROVOLNÍCI
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
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VÝVOJ A STAV FONDŮ
Dolmen, o.p.s. v tis. Kč k 1.1.2013 změna k 31.12.2013

Vlastní jmění 1 580 -101 1 479
Rezervní fond 1 971 1 457 3 428
Fondy celkem 3 551 1 356 4 907

STAV MAJETKU A JEHO STRUKTURA
Dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 10
Dlouhodobý hmotný majetek 2 653 168 2 821
Oprávky k dlouhodobému majetku -625 -186 -811
Nedokončená výroba 0 0 0
Pohledávky 1 981 -535 1 446
Krátkodobý finanční majetek 3 274 321 3 595
Jiná aktiva 60 9 69
Majetek celkem 7 353 -223 7 130

STAV ZÁVAZKŮ A JEJICH STRUKTURA
Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0
Krátkodobé závazky celkem 1 529 -332 1 197
Jiná pasiva 818 112 930
Závazky celkem 2 347 -220 2 127

NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ

Účel Poskytování obecně
prospěšných služeb Doplňková činnost Správa o.p.s.

Spotřeba materiálu 443 0 0
Spotřeba energie 1 369 0 0
Opravy a udržování 246 0 0
Cestovné 129 0 0
Náklady na reprezentaci a propagaci 54 0 0
Ostatní služby 1 874 0 0
Osobní náklady 12 711 0 72
Daně a poplatky 4 0 0
Ostatní náklady 192 0 0
Odpisy 186 0 0
Náklady celkem 17 208 0 72

VÝNOSY A JEJICH ČLENĚNÍ V TIS. KČ

Výnosy Poskytování obecně
prospěšných služeb

Doplňková
činnost Správa o.p.s.

Tržby za vlastní výkony 5 841 0 0
Úroky 18 0 0
Ostatní provozní výnosy 185 0 0
Neinvestiční dotace MPSV 10 914 0 0
Neinvestiční dotace Liberecký kraj 77 0 0
Neinvestiční dotace obcí 5 0 0
Přijaté příspěvky - dary 1 0 0
Strukturální fondy EU OPLZZ 335 0 0
Výnosy celkem 17 376 0 0

Organizace Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení nemá zdroje z vedlejší a doplňkové činnosti.
Veškeré náklady byly vynaloženy v souvislosti se zajištěním základních činností a plněním obecně prospěšných služeb,

pro které byla společnost Dolmen, o.p.s. založena.
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ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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