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O SPOLEČNOSTI 
Obecně prospěšná společnost Dolmen - Agentura pro chráněné bydlení byla založena v roce 2006 za účelem za 

účelem poskytování a zprostředkování služeb chráněného bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením 

v rámci podpory a rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji.  

Od data registrace společnosti ke dni vydání této Výroční zprávy uplynulo 10 let, a je na místě stručná 

rekapitulace vývoje společnosti: 

2006 12.4.2014  - registrace společnosti v rejstříku obecně prospěšných společností za účelem 

poskytování a zprostředkování služeb chráněného bydlení pro dospělé osoby s mentálním 

postižením v rámci podpory a rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji. Příprava provozních 

podmínek a vytváření metodických postupů.  

2007 S účinností od 1.1.2007 se společnost stává registrovaným poskytovatelem sociálních služeb 

v Libereckém kraji – služba chráněné bydlení a v rámci SROP zahajuje realizace projektu „Podpora 

samostatného bydlení“, kde do chráněných bytů v České Lípě přechází prvních 11 klientů z ústavu 

v Mařenicích a ke konci roku další 9 klientů do zrekonstruovaných domácností v Liberci a v Sosnové.  

2008 Po dobu adaptace klientů na nové prostředí a přípravy na postupné osamostatňování se v různých 

denních činnostech běžného života vzniká film „ Nový život“. 

2009 V tomto roce poskytuje společnost službu chráněné bydlení již 24 klientům v Libereckém kraji a ve 

spolupráci se zaměstnavateli první z nich vstupují na otevřený a chráněný trh práce. 

2010 Společnost zahajuje realizaci projektu „ Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení„ 

cílem kterého je připravit  20 klientů  ke vstupu na trh práce a pro min. 11 z nich zajistit pracovní 

uplatnění. Současně se Dolmen o.p.s. zapojuje v roli subdodavatele do veřejné zakázky 

Karlovarského kraje v rámci projektu „ Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které 

jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele„ a zakládá středisko služby chráněné bydlení se sídlem 

v Sokolově. Na podzim tohoto roku přechází v rámci transformace ústavů v Sokolově, Mariánské, 

Radošově a Habartově 8 klientů do domácností v Sokolově a další 4 klientky do domácností 

v Habartově.  

2011 V rámci projektu „ Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení“  v libereckém kraji 

vzniká film s názvem: „Mám přání: Chci být soběstačná! Zn.: Pracovat umím“ V tomto roce je 

zaměstnáno již 11 klientů. Společnost připravuje zázemí pro zavedení služby podpora 

samostatného bydlení. 

2012 Zavedení poskytování služby podpora samostatného bydlení v Liberci. Rozšíření služby chráněné 

bydlení v karlovarském kraji o lokalitu Chodov. Společnost zahajuje realizace projektu „ Vzdělávání 

pracovníků Dolmen, o.p.s. a zavádění nástrojů pro řízení efektivity poskytovaných služeb“ 

financovaného z OPLZZ. 

2013 Stabilizace činnosti a práce na Manuálu pro hodnocení efektivity poskytovaných služeb. 

2014 Na podzim tohoto roku společnost zahajuje realizaci projektu „tréninkového pracoviště Oáza 

Sokolov, cílem kterého je zřízení Tréninkového pracoviště pro rozvoj kompetencí osob s mentálním 

postižením potřebných pro umístění se na otevřeném a chráněném trhu práce a vytvoření 11 

pracovních míst pro tyto osoby.  

2015 V tomto roce Správní rada rozhoduje na jednání ze dne 30.10.2015 o změně názvu a právní formy  

společnosti Dolmen, o.p.s. Agentury pro chráněné bydlení na Společnost Dolmen, z.ú., a to 

s účinností od 1.1.2016. Dolmen, o.p.s. zřizuje v rámci vedlejší činnosti „Tréninkové pracoviště 

BISTRO Oáza„ pro zaměstnávání osob s mentálním postižením, která zaměstnává v částečných 

úvazcích 9 osob s mentálním postižením; 

Společnost Dolmen, o.p.s. k 31.12.2015 poskytuje služby Chráněné bydlení 26 klientův Karlovarském kraji  

(Sokolov, Habartov a Chodov), 27 klientům v Libereckém kraji (Česká Lípa a Liberec) a Podpora samostatného 

bydlení 8 klientům v Libereckém kraji. 



POSLÁNÍ A CÍLE  
Posláním služby chráněné 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 nevyužívajících sociální služby. 

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).  

Způsob dosahování poslání 

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, 

max. 2. Snažíme se o zapojení 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 lužbu chráněné bydlení poskytujeme klientům v Libereckém kraji v městech Liberec a Česká Lípa, 

v Karlovarském kraji v městech Sokolov, Habartov a Chodov. 

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. 

  



LIDÉ  
ZAKLADATELÉ 

PaedDr.  Alexandra Bečvářová a PaedDr. Eva Brožová  

SPRÁVNÍ RADA  

Předsedkyně: Šárka Pavlů 

Člen: PaedDr. Eva Brožová a Eva Štanclová 

DOZORČÍ RADA  

Předsedkyně: Dagmar Vysušilová 

Člen: Ing. Milena Tomášková a Ing. Jana Pokorná 

Statutární orgán:  PaedDr. Alexandra Bečvářová – ředitelka 

Ekonomické a metodické zázemí společnosti:   PaedDr. Eva Brožová – odborný garant programů,  Ing. Jana 

Pokorná – ekonomka, Kateřina Forbelská – odborná asistentka, Marcela Voháňková – hlavní hospodářka 

 

LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ 

STŘEDISKO ČESKÁ LÍPA STŘEDISKO LIBEREC STŘEDISKO SOKOLOV 

Sociální pracovnice: Bc. Hana Kragová  

Metodik kvality poskytovaných služeb: Kateřina Ďuríková 

Vedoucí střediska: Bc. Marcela Radová 

Metodik kvality poskytovaných služeb: 

Gabriela Vrabcová 

Sociální pracovnice: Hana Reismullerová 

Hospodářka: Iveta Zajičková  

Další provozní pracovníci:  

Petr Gruber, Radek Sido, Pavel Šimek 

Další provozní pracovníci:  

Radka Lancová, René Bílý, Monika Heřmánková, Miloslava 

Kačírková, Radka Lancová 

Vedoucí služeb: 

Štefánia Střelcová/ od 

1.6.2016 PaedDr. Jiří Střelec 

Vedoucí služeb: 

Andrea Kaiserová 

Asistenti: 

Jana Holcová, Dana Juřicová, 

Hana Kyselová, Hana 

Kučerová, Blanka Racková, 

Ilona Rozsypalová, Anna 

Šimková, Dana Valdmanová, 

Marina Volfová 

 

Asistenti: 

Mgr.  Bohdana Besaoucha, 

Monika Bujárková, Monika 

Drbohlavová, Petra Hujerová 

Žabková, Dana Juřicová, 

Andrea Lelková, Miloslava 

Matušková,  Andrea Šalovská, 

Ladislav Šimek 

 

Asistenti: 

Alice  Andreánská, Sabina Andreánská, 

Veronika Berková, Ivana Dvořáková, Soňa 

Hetzerová, Martina Jandová, Martina 

Kamenská, Jana Klubalová, Lucie Křenková, 

Terezie Pajerková, Hana Rečková, Jana 

Sedláčková, Alena Sekolová, Markéta 

Smíšková, Eva Šalounová, Eva Tomanová , 

Pavla Zejdová, Ivana Žáčková 

Asistenti - výpomoc: 

Petra Ježková, Zdeňka Jíňová 

 

Asistenti - výpomoc: 

Monika Bujárková, Lucie 

Hegrová, Alice Jirošová, 

Helena Hrubešová, Tomáš 

Neděla,  Vlasta Stehlíková, 

Renáta Šedivá 

Asistenti - výpomoc: 

Karel Dvořák, Jitka Jordová, Lucie Křenková, 

Štefan Talpaš, Jana Třísková 

 

Přepočtené úvazky pracovníků 

LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ 

Pracovníci v přímé péči:    20,57 Pracovníci v přímé péči:    16,67 

Ostatní pracovníci:                1,83 Ostatní pracovníci:                3,65 

Pracovníci celkem:              22,54 Pracovníci celkem:              20,32 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2015 
 

V Karlovarském kraji: 

Stejně jako každý rok byl pro naši organizaci rokem rozvoje, zkvalitňování poskytovaných služeb a vlastně nikdy 

nekončícím procesem vývoje, tak ani rok 2015 nebyl výjimkou. Jedna věc v tomto roce zůstala beze změny a tou 

je počet klientů, kterým poskytujeme službu chráněné bydlení. Je jich stále 26. Ačkoliv nikdo službu neopustil a 

nikdo nový nepřišel, tak nám přibyly 2 byty. Vysvětlení není složité. V roce 2014 přišli noví klienti, vznikaly nové 

páry. V roce 2015 se jeden z našich párů v Chodově chtěl rozejít, a tak bylo nutné vyměnit 1 větší byt za 2 menší. 

To se nám povedlo. Ačkoliv se oba z páru přestěhovali do samostatných bytů, tvoří pár i nadále. Jen zkrátka 

přišli na to, že je pro ně lepší, když každý bydlí ve svém. I o tom je život. Druhý byt jsme získali pro klientku v 

Habartově, která do té doby bydlela společně s jednou spolubydlící v bytě 2 + 1. Soužití bylo velmi 

problematické a bylo nutné jej nějakým způsobem vyřešit. Získali jsme tedy byt 1+1, kam se v září 2015 jedna 

z klientek přestěhovala. Od té doby se situace v obou bytech zklidnila a vylepšila se také spolupráce s oběma 

dámami. Jedné z nich však samostatné bydlení příliš nevyhovuje. Nechce bydlet sama, a jak sama také říká, 

chybí jí kamarádka, se kterou by si mohla povídat a pít kávičku. Pro rok 2016 tak před sebou máme velký úkol – 

získat pro ni vhodnou spolubydlící, se kterou si bude rozumět. V otázce bydlení není vůbec jednoduché reagovat 

na potřeby lidí, kterým službu chráněné bydlení poskytujeme, ale děláme pro to maximum. Ke konci roku 2015 

se nám podařilo vyřešit problematické soužití dvou spolubydlících také v Sokolově, a to ve spolupráci 

s opatrovníkem jedné z nich, který pro ni získal samostatnou garsonku. Tam se ještě před vánocemi klientka 

přestěhovala a od ledna 2016 začne využívat službu podpora samostatného bydlení, kterou naše organizace 

začne v Karlovarském kraji nově poskytovat.  

Jako velký úspěch tohoto roku vnímáme skutečnost, že se nám podařilo stabilizovat týmy pracovníků ve všech 3 

městech, ve kterých službu chráněné bydlení poskytujeme. Pro nás i pro klienty se jedná o velmi významné 

plus, které se dost zásadně odráží na kvalitě námi poskytovaných služeb. Kompetence pracovníků organizace 

posiluje zajištěním vzdělávání, týmových a případových supervizí. V letošním roce jsme v rámci projektu 

„Vzdělávejte se pro růst“ absolvovali tyto semináře: Sexualita a vztahy lidí s postižením I, Role a hranice 

pracovníka v soc. službách jako prevence syndromu vyhoření. Dále jsme měli možnost také konzultovat 

případovou práci s odborníkem na terapii problémového chování PhDr. Hynkem Jůnem, PhD. a konzultace 

k individuálním plánům nám vedl dlouholetý externí spolupracovník Mgr. Jan Šlosárek. Spolupráce s oběma 

odborníky přináší do naší práce nové postřehy a velmi nám pomáhá při řešení obtížných a problémových 

situací, do kterých se s klienty často dostáváme. 

Určitý posun jsme zaznamenali také v oblasti svéprávnosti u našich klientů. V loňském roce jsme podávali 2 

odvolání ke Krajskému soudu v Plzni, z čehož v jednom případě se nám letos podařilo u klienta dosáhnout 

navrácení svéprávnosti s tím, že mu byl ustanoven podpůrce. V druhém případě jsme u krajského soudu 

neuspěli, a tak nyní nepřiměřené omezení ve svéprávnosti jedné z klientek řeší Nejvyšší soud v Brně.  

Celý tento rok provázela spousta akcí a aktivit v rámci volného času našich klientů. Služba chráněné bydlení není 

jen o tom, že se klienti za pomoci svých asistentů učí vést domácnost, nakupovat, pečovat o své zdraví, 

obstarávat záležitosti, které jsou pro „zdravou“ populaci zcela běžné. Je velmi důležité, aby se tito lidé mohli 

také někde realizovat, uměli nakládat se svým volným časem apod. Život není jen o povinnostech, ale také o 

radostech. Jednou z takových akcí, na které se všichni vždycky moc těšíme, je ples Harmonie, který se 

každoročně poslední březnovou sobotu koná v Grandhotelu Pup v Karlových Varech. Je to úžasná událost, ze 

které se těšíme všichni společně s klienty. Někteří z nich mají také rádi sport, a tak si nenechali ujít sportovní hry 

v Tloskově, kam se na několik dní vydali v doprovodu dvou našich asistentek. Všichni byli ze sportovek nadšeni a 

dovezli si i nějaké medaile. Vzpomeneme-li na léto, během kterého se řada z nás vydá na nějakou tu dovolenou, 



tak stejně tak probíhalo léto také u některých našich klientů. Ti, kteří nemají dostatek finančních prostředků na 

to, aby si zajistili zahraniční dovolenou, ti si za pomoci asistentek pronajali na týden chatu v Perninku nedaleko 

Ostrova a byli tam náramně spokojeni. Někteří se vydali také do zahraničí, konkrétně do Maďarska do lázní 

Harkány. Pobyt jim pomohla zprostředkovat v Centru pro zdravotně postižené jedna z našich pracovnic, která je 

na týdenní pobyt také doprovázela.  

Na závěr nesmí chybět informace o našem projektu, o kterém jsme Vás informovali již v loňské výroční zprávě, 

protože jeho realizace probíhala od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015. Připomínáme, že šlo o projekt v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nesl název „Tréninkové pracoviště Oáza – Sokolov“, reg. č. 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00194. Byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu. Jeho cílem bylo zřízení 

tréninkového pracoviště, kde na základě úspěšně absolvovaného kurzu postupně našlo pracovní uplatnění 11 

našich klientů. V lednu 2015 jsme v Oáze zrealizovali slavnostní představení projektu. Byl to takový den 

otevřených dveří s pohoštěním, které připravili klienti zapojení do projektu společně s asistenty pracovního 

uplatnění. Během tohoto dne jsme širokou veřejnost, představitele Města Sokolova a zástupce dalších 

organizací, působících v regionu Sokolovska, seznamovali s projektem, ale dotkli jsme se také tématu, co bude 

s Oázou dál po skončení projektu. Rok jeho realizace utekl jako voda a my jsme měli v závěru roku plno práce 

s tím, abychom nějakým způsobem zajistili provoz Oázy i nadále. Ačkoliv se nám podařilo otevřít Oázu veřejnosti 

pouze v omezeném režimu, tj. v dost omezené otevírací době pondělí až pátek od 11:00 do 13:00 hodin, tak si 

našla své zákazníky a těch stále přibývá. Lákavým je pro ně především náš sortiment, který tvoří zdravá a chutná 

jídla – polévky, saláty, dezerty, ale také hlavní jídla. Vaříme zdravě, tj. bez bílé mouky, bílého cukru, bez 

přidaných glutamátů apod. Zákazníci u nás poznávají, že i zdravé jídlo může být chutné. Naštěstí pro nás, lidí, 

kteří přemýšlí o tom, co jedí a snaží se jíst zdravě, pomalu, ale jistě přibývá. Doufáme tedy, že se nám podaří 

Oázu nejen udržet, ale také dále rozvíjet, zvyšovat produkci a rozšířit služby (třeba o rozvážku jídel). K tomuto je 

ovšem zapotřebí financí, s jejichž nedostatkem se potýkáme. Oslovujeme tak firmy a podniky, které by mohly 

nějakou finanční částkou přispět. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat těm, kteří již přispěli. Jsou to ept 

connector, s.r.o. Svatava; COOP Sokolov, pan Ing. Miroslav Mertl, klub motorkářů ze SRN, kteří mezi sebou pro 

Oázu uspořádali sbírku a Golf senior „Jankovka“.  Všech dárců si velmi vážíme a ze srdce jim tímto děkujeme. 

Zároveň věříme, že se nám podaří získat i další donátory, kteří budou ochotni podpořit zaměstnávání lidí 

s mentálním znevýhodněním. Bc. Marcela Radová, vedoucí střediska  

V Libereckém kraji: 

Středisko Liberec 

V roce 2015 jsme se věnovali zdravé výživě našich klientů, poznávání nových, zdravých potravin, vhodných i při 

zdravotních problémech našich klientek, jako jsou diabetes, záněty, nebo udržení váhy. Tomuto tématu byl 

věnován projekt „Jíme jinak“, v rámci tohoto projektu jsme se každých 14 dnů setkávali s klienty, věnovali se 

novým druhům potravin a možnostem přípravy zdravých potravin. Tyto nově získané vědomosti se snažíme 

uplatňovat v běžném provozu na bytech klientů, kteří si projekt, podporovaný Magistrátem města Liberce, 

velice užili. 

Zároveň se nám tento rok podařil zrealizovat Tematický pobyt, spojený se sportovními hrami v Doksech, který 

využilo 6 klientek, celý pobyt věnovali poznávání nových míst a pohybovým aktivitám. 

Tento rok jsme se věnovali poskytování služby klientkám seniorského věku, nastavení služby, úpravám 

domácnosti, pečlivé práci při pomoci s osobní hygienou.  Velice oceňujeme spolupráci s Denním stacionářem U 

sv. Antonína v Liberci, kam naše klientka pravidelně dochází. Vždy společně konzultujeme potřeby klientky, tato 

spolupráce je opravdu výborná. 



Velkým překvapením tohoto roku byl nečekaný telefonát sestry jedné naší klientky, která ji dlouho hledala, 

během krátké chvíle se podařilo zrealizovat setkání sester i se synovcem, vše bylo ve velice milé a přátelské 

atmosféře.  

Během léta nám přibyl další klient, muž. V tuto chvíli poskytujeme službu třem mužům, spolupráce s klienty 

muži je pro nás nová. Vždy pracujeme na vzájemné spolupráci, společně hledáme činnosti, ve kterých potřebují 

naši podporu. Jeden z našich klientů rád cestuje a pokořuje velké výzvy, proto se tento rok přihlásil na vynášení 

sudů na Ještěd, v září se mu splnil sen a zvládl celou akci bez větších problémů s podporou naší asistentky.  

Naši klienti mají rádi společenské a kulturních akce. Každý rok se s chutí zapojují do vyrábění různých ozdob a 

s těmito svými výrobky se rádi účastní prodejních velikonočních a vánočních trhů na Krajském úřadu v Liberci. 

Zde si prodávají své výrobky, za které utrží finanční odměnu a zároveň se potkají se svými přáteli z  ústavů a 

jiných organizací, kteří se těchto trhů také účastní, většinou jsou to lidé, se kterými naši klienti žili velkou část 

svého života. 

Všichni naši klienti rádi navštěvují nová místa, takže vždy přivítají možnost výletu, rádi poznávají nová města, učí 

se cestovat a využívat běžných služeb, návštěvy koncertů, divadla. 

Na začátku roku jsme nastavovali nové smlouvy o poskytování sociální služby Chráněné bydlení s veřejnými 

opatrovníky Statutárního města Liberec. Smlouvy jsou nastaveny individuálně, tak aby vyhovovali klientům a 

splňovali požadavky jak klienta, tak opatrovníka. Klienti si nyní chodí k opatrovníkům jednou za čtrnáct dní pro 

peníze na stravu a osobní potřebu. To umožňuje pravidelný kontakt opatrovníka s klientem a zároveň možnost 

vyjádřit potřeby přímo u opatrovníka. Oceňujeme tuto spolupráci a jsme rádi, že takto nastavený systém 

funguje ve prospěch a spokojenost klienta.  

Podpora samostatného bydlení 

Služba Podpora samostatného bydlení se nám tento rok rozšířila. Samostatná klientka z chráněného bydlení, se 

přestěhovala do vlastního samostatného bytu. Další klienti, kteří se o naší službě dozvěděli, prostřednictvím 

magistrátu města Liberce a měli o tuto službu zájem. Ve službě podporovaného bydlení máme sedm klientů, 

kteří bydlí v samostatných bytech a domech v různých částech Liberce, potřebují minimální míru podpory ze 

strany asistentů, jedná se především o podporu v hospodaření s financemi, nákupech dražších věcí a 

náročnějších činností spojených s chodem domácnosti. 

Jedna z klientek služby PSB tento rok oslavila 60-té narozeniny, proto jsme uspořádali velkou oslavu, kde své 

narozeniny oslavila se svými přáteli. 

Ve spolupráci s magistrátem města Liberce se nám podařilo zrealizovat úpravy bytů našich klientek, jako je 

například výměna lina.  

Součástí naší práce je podpora klientů v zaměstnání, jedná se o chráněnou dílnu Žeha, kde jsou zaměstnány 2 

klientky. Spolupráce je velmi dobrá a pomáhá jak našim klientům, tak i nám v naší práci s klienty. Další klientka 

pracuje ve společnosti Tulipán a společným jednáním, se nám podařilo upravit pracovní dobu klientky, aby 

mohla ve své práci pokračovat.  

Velice dobrou spolupráci máme v restauraci u Poláků, kde je zaměstnána naše klientka PSB, je zde zaměstnána 

již 6 let a je v práci velmi spokojená. 

Dvě naše klientky jsou zaměstnány v prádelně v Centru zdravotní a sociální péče Liberec a nyní jednáme o 

zaměstnání další klientky. . Andrea Kaiserocá, vedoucí služby  

, 



Středisko Česká Lípa 

 Asistenční služba ve všech bytech je přizpůsobena potřebám klientů 

 Ze Sosnové se k 1. 7. 2015 přestěhoval partnerský pár do Č. Lípy, Severní 2095. Služba jejich soužití 

podporuje 

 3 klienti spolupracují s Agent. Rytmus, která jim pomohla zprostředkovat zaměstnání.   

 4 klienti jsou zaměstnáni 

 1 klientka navštěvovala DS, absolvovala dovolenou v Itálii 

 2 x měsíčně pravidelně probíhá canisterapie na bytě č. 18 

 Někteří klienti tráví podle svého uvážení řadu volnočasových aktivit – návštěvy kulturních a sportovních 

zařízení, návštěvy známých a příbuzných, samostatně se pohybují v rámci různých příležitostí po městě 

i mimo Č. Lípu. 

 Pro zaměstnance v průběhu roku probíhalo průběžné vzdělávání 

 Od 10. 12. přijata nová asistentka 

 Od 1. 6 nastoupil nový vedoucí střediska CHB Česká Lípa 

 Dobrá spolupráce s CPI, která našim klientům pronajímá byty 

 Dobrá spolupráce s p. Kaňkou, který se stará nárazově o drobné údržbářské práce 

 Dobrá spolupráce se starostkou obce Sosnová (opatrovnicí klientů), která zajišťuje údržbu (sekání trávy) 

v Sosnové. 

PaedDr. Jiří Střelec, vedoucí služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o společnost Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení ve vztahu k § 21 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění: 

Společnost vzhledem k hlavnímu účelu nerealizovala v roce 2015 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ani 

nerealizovala cílené projekty z oblasti ochrany životního prostředí. V rámci běžné činnosti se řídí vnitřními 

pravidly pro třídění odpadu a respektuje principy šetrného zacházení se zdroji.   



HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 

 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

LIBERECKÝ KRAJ 

Hlavními zdrojem financování služby chráněné 

bydlení (identifikátor 5227172) poskytované 

v Libereckém kraji v roce 2015 byly prostředky 

vyrovnávací platby na závazek veřejné služby 

z rozpočtu Libereckého kraje přerozdělované 

podnikům pověřeným poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu v celkovém 

objemu 5.074.000,- Kč, tj. 62,7 % celkových zdrojů 

financování služby. 

 

Statutární město Liberec poskytlo v roce 2015 

společnosti dotaci na poskytování služby chráněné bydlení ve výši 164.000,- Kč (0,02 %  a dále celkových zdrojů)

město Česká Lípa dotaci ve výši 57.228,- Kč (0,01 % celkových zdrojů).   

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly v roce 2015 

úhrady klientů služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 2.521.183,- Kč, tj. 31,1 % celkových 

zdrojů financování. 

V roce 2015 čerpala společnost finanční prostředky na zajištění nákladů souvisejících s poskytováním služeb 

Úřadu práce formou příspěvku na společensky účelná pracovní místa ve výši prostřednictvím , a to jednak 

2.434,- Kč formou příspěvku na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním dalšího vzdělávání pracovníků a dále  

137.792,90 Kč.   přímo poskytujících sociální služby v celkové výši 

 

Hlavními zdrojem financování služby podpora 

samostatného bydlení (identifikátor 4353078) 

poskytované v Libereckém kraji v roce 2015 byly 

prostředky vyrovnávací platby na závazek veřejné 

služby z rozpočtu Libereckého kraje 

přerozdělované podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu v celkovém objemu 816.000,- Kč, tj. 81,2 % 

celkových zdrojů financování služby. 

Statutární město Liberec poskytlo v roce 2015 

společnosti dotaci na poskytování služby chráněné 

bydlení ve výši 28.000,- Kč (0,03 % celkových 

 a dále město Česká Lípa dotaci ve výši zdrojů)

3.122,- Kč (0,003 % celkových zdrojů).   

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly v roce 2015 

úhrady klientů služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 155.896,- Kč, tj. 15,5 % celkových zdrojů 

financování. 

31% 

63% 
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Podíl zdrojů financování služby CHB v LK 
(%) 
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Dotace ÚSC Provozní  dotace ostatní
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 

 

Poskytovatel příspěvku:  Úřad práce České republiky 

Název projektu:    Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji 

Registrační číslo:  CZ.1.04/1.1.00/B1.00007 

Cíl:  zajištění dalšího odborného vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

Období realizace:  04/2014 – 06/2015 

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2015: 

- Individuální plánování v podmínkách chráněného bydlení - rozsah 24 výukových hodin; počet 

účastníků 14; příspěvek celkem: 57.317,50 Kč 

- Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence  syndromu vyhoření – rozsah 8 

výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek celkem: 17.803,23 Kč 

- Sexualita a vztahy lidí s postižením I. – rozsah 8 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek 

celkem: 19.455,27 Kč 

- První pomoc pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb – rozsah 7 výukových hodin; počet 

účastníků 11; příspěvek celkem: 18.701,08 Kč 

- Terapie problémového chování II – rozsah 18 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek celkem: 

25.382,46 Kč 

 

Poskytovatel dotace:  Statutární město Liberec 

Účel dotace:  realizace projektu „ Tematické pobyty pro klienty chráněného 
bydlení“  

Období realizace:   04/2015- 12/2015 

Výše příspěvku:   14.000,- Kč 

Účel dotace:  realizace projektu „ Jíme jinak“ 

Období realizace:   04/2015- 12/2015 

Výše příspěvku:   17.400,- Kč 

 

Poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace EURONISA 

Účel:    udržení kvality života uživatelů služeb chráněné bydlení s vysokou mírou podpory  

Období realizace:   06/2015 

Výše příspěvku:   10.000,- Kč 
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KARLOVARSKÝ KRAJ 

Hlavními zdrojem financování služby 

chráněné bydlení (identifikátor 

1154490) poskytované 

v Karlovarském kraji v roce 2015 byly 

prostředky neinvestiční dotace 

z rozpočtu Karlovarského na zajištění 

sociálních služeb v celkovém objemu 

5.766.000,- Kč, tj. 62,5 % celkových 

zdrojů financování služby a dále 

prostředky účelové neinvestiční 

dotace z Fondu na podporu 

nestátních neziskových organizací 

v celkovém objemu 450.000,- Kč, tj. 

4,9 % celkových zdrojů financování služby 

Město Sokolov poskytlo v roce 2015 společnosti dotaci na poskytování služby chráněné bydlení ve výši 80.000,-

 Kč (0,9 % celkových zdrojů). 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly v roce 2015 

úhrady klientů služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 2.743,146,- Kč, tj. 29,7 % celkových 

zdrojů financování. 

V roce 2015 čerpala společnost finanční prostředky na zajištění nákladů souvisejících s poskytováním služeb 

Úřadu práce formou příspěvku na společensky účelná pracovní místa ve výši prostřednictvím , a to jednak 

63.177,- Kč formou příspěvku na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním dalšího vzdělávání pracovníků a dále  

115.635 Kč.   přímo poskytujících sociální služby v celkové výši 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 

 

 

 

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Operační program:  Lidské zdroje a zaměstnanost 

Oblast podpory:   Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 

Název projektu:    Tréninkové pracoviště Oáza - Sokolov 

Registrační číslo:  CZ.1.04/3.3.05/D6.00194 

Cíl projektu:   Hlavním cílem projektu bylo vytvořit 11 pracovních míst pro lidi s mentálním  

znevýhodněním, kteří jsou i přes vysoký stupeň invalidity schopni pracovat.  

Náklady projektu:  3.105.451,20 Kč 

Období realizace:  11/2014 – 10/2015 
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67% 
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Podíl zdrojů financování CHB v KK (%) 

Úhrady uživatelů Dotace z rozpočtu KK

Dotace ÚSC Provozní  dotace ostatní

Jiné zdroje



 

 

 

Poskytovatel příspěvku:  Úřad práce České republiky 

Název projektu:    Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji 

Registrační číslo:  CZ.1.04/1.1.00/B1.00002 

Cíl:  zajištění dalšího odborného vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

Období realizace:  04/2014 – 06/2015 

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2014: 

- Individuální plánování v podmínkách chráněného bydlení - rozsah 24 hodin; počet účastníků 14; 

příspěvek celkem: 24.972,- Kč 

- Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence syndromu vyhoření – rozsah 40 hodin; 

počet účastníků 14; příspěvek celkem: 23.009,- Kč 

- Sexualita a vztahy lidí s postižením I. – rozsah 8 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek 

celkem: 45.544,- Kč 

- Terapie problémového chování – konzultace – rozsah 44 výukových hodin; počet účastníků 14; 

příspěvek celkem: 22.110,- Kč 

 

EKONOMICKÉ ÚDAJE 

VÝVOJ A STAV JMĚNÍ 

  

v tis. Kč Stav k 1.1.2015 Z m ě n a  Stav k 31.12.2015 

Vlastní jmění  1 377 -87 1 290 

Fondy 3 499 563 4 062 

Jmění celkem   4 876 476 5 352 

STAV MAJETKU A JEHO STRUKTURA 

Dlouhodobý nehmotný majetek  10 0 10 

Dlouhodobý hmotný majetek  2 821 392 3 213 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku  -954 -187 -1 141 

Zásoby 0 3 3 

Pohledávky  1 829 601 2 430 

Krátkodobý finanční majetek 5 203 -1 561 3 642 

Jiná aktiva 898 -820 78 

Majetek celkem 9 807 -1 572 8 235 

STAV ZÁVAZKŮ A JEJICH STRUKTURA 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 3 236 -314 2 922 

Jiná pasiva 1 124 -1 120 4 
Závazky celkem 4 360 -1 434 2 926 



 
Celkové zúčtované náklady na mzdu statutárního orgánu Dolmen,o.p.s. činily v roce 2015 407.540,- Kč.  
Společnost v roce 2015 neposkytla členům dozorčí a správní rady odměny. 
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roce nedošlo ke změně osob v postavení členů Správní a Dozorčí rady, rovněž nedošlo ke změně 

v osobě statutárního zástupce společnosti. 

Pro společnost bylo v uplynulém roce významným okamžikem rozhodnutí Správní rady o změně právní formy a 

názvu společnosti. Na svém jednání dne 30.10.2015 Správní rada jednomyslně rozhodla, že s účinností od 

1.1.2016  bude mít účetní jednotka název Společnost Dolmen a rovněž dojde ke změně právní formy na zapsaný 

ústav. 

NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ 

v tis. Kč 
Poskytování obecně 
prospěšných služeb 

Doplňková činnost  Správa o.p.s. 

Spotřeba materiálu 709 111 0 

Spotřeba energie 1 520 9 0 

Opravy a udržování 176 8 0 

Cestovné 98 2 0 

Náklady na reprezentaci a propagaci 47 0 0 

Ostatní služby 2 257 35 19 

Osobní náklady  15 174 80 408 

Daně a poplatky 10 0 0 

Ostatní náklady  216 0 0 

Odpisy 187 0 0 

Poskytnuté příspěvky  6 0 0 

Náklady celkem  20 400 245 427 

 
 

ZDROJE A JEJICH ČLENĚNÍ 

v tis. Kč 
Poskytování obecně 
prospěšných služeb 

% podíl  

Dotace z rozpočtu MPSV 12 106 58,15% 

- z toho § 43 podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji 816.000,- Kč 

- z toho § 51 chráněné bydlení v Libereckém kraji 5.074.000,- Kč 

- z toho § 51 chráněné bydlení v Libereckém kraji 5.766.000,- Kč 

Úhrady uživatelů 5 434 26,10% 

ESF OPLZZ Tréninkové pracoviště 
Oáza 

2 487 11,95% 

Dotace z rozpočtů ÚSC 363 1,74% 

- Karlovarský kraj 450.00,- Kč  

- Město Sokolov 80.000,- Kč 

- Statutární město Liberec 275.400,- Kč 

- Město Česká Lípa 63.500,- Kč 

Úřad práce - projekt Vzdělávejte se 
pro růst 

254 1,22% 

Ostatní  89 0,43% 

Úřad práce – SÚPM 66 0,32% 

Dary  17 0,08% 

Úroky  3 0,01% 

Náklady celkem  20 819 100 % 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015 

 

  



 

 
  



 



 

  



 



 



 

 



 

  



   

  



 

 



 



 



 



  

  



  



STANOVISKO AUDITORA  

 



 

 

  



PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2016 
- zajištění odpovídající kvality poskytovaných služeb včetně služeb poskytovaných klientům s vysokou 

mírou podpory  

- zavedení služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji s územní působností Sokolovsko, 

Karlovarsko 

- zavedení služby sociálně terapeutické dílny v Liberci  

- prohlubování kompetencí asistentů služeb za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb formou 

dalšího vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů  

- transformace Tréninkové pracoviště BISTRO OÁZA na Sociální podnik  Dolmen Oáza s.r.o.   

- systematická činnost za účelem vyhledávání dalších zdrojů financování poskytovaných služeb  

- vyhledávání a navázání další spolupráce s návaznými službami pro klienty služeb včetně dobrovolníků 

  



KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Společnost Dolmen, z.ú. 

Lužická 920/7, 460 01 Liberec I – Staré město  

IČ 27291049 

Bankovní účet: 202 953 766/0300 ČSOB, a.s. 

Tel.: 485 107 063, 774 714 737 

e-mail: info@spolecnostdolmen.cz 

web: www.spolecnostdolmen.cz 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ – SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ  

Sociální pracovnice: Bc. Hana Kragová, tel.: 773 618 737, e-mail: kragova@spolecnostdolmen.cz 

Vedoucí služeb Liberec: Andrea Kaiserová, tel: 777 734 618, e-mail: kaiserova@spolecnostdolmen.cz 

Vedoucí služeb Česká Lípa: PaedDr. Jiří Střelec, tel: 773 977 020, e-mail: strelec@spolecnostdolmen.cz 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ – SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

Slovenská 1596, 356 01 Sokolov 

Vedoucí střediska Sokolov: Bc. Marcela Radová, tel: 774 716 737 e-mail: radova.marcela@spolecnostdolmen.cz 

Sociální pracovnice: Mgr. Šárka Nováková, tel.: 725 524 069, e-mail: novakova.sarka@spolecnostdolmen.cz 
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