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Úvodní slovo
Vážení přátelé,

předkládáme Vám Výroční zprávu Dolmen, o.p.s. Agentury pro chráněné bydlení za rok 2012.

V tomto roce se naše společnost zaměřila zejména na prohlubování kvalifikace členů týmu.
Společnost se neustálé vyvíjí, rozšiřuje místa poskytování služeb, přijímá nové klienty, posiluje týmy
asistentů. Proto je velice důležité zaměřit se i na běžné činnosti uvnitř organizace a procesy, které
bezprostředně ovlivňují kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Tento cíl se nám podařilo částečně
splnit díky realizaci projektu „Vzdělávání pracovníků Dolmen a zavádění nástrojů pro řízení efektivity
poskytovaných služeb“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu.

Pro další rozvoj společnosti byla významnou pokračující spolupráce s Karlovarským krajem.
Zejména při přípravě přechodu dalších klientů z pobytových ústavních zařízení pro lidi se zdravotním
postižením. V roce 2012 se služba chráněné bydlení v Karlovarském kraji rozšířila o 7 klientů.

Za neméně důležité, jednak z hlediska života klientek, ale také z hlediska kvality práce
asistentů, považuji zavedení a poskytování sociální služby „podpora samotného bydlení“. Klientkami
této služby jsou bývalé klientky chráněného bydlení, které za podpory asistentů získaly takovou míru
samotnosti a soběstačnosti, že mohou žít ve svých domácnostech pouze s minimální podporou
sociální služby.

Dolmen v současné době poskytuje služby chráněného bydlení v Libereckém a Karlovarském
kraji, konkrétně ve městech Liberec, Česká Lípa, Sosnová, Sokolov, Habartov a Chodov celkově ve 24
bytech a 1 rodinném domě. Klientům, kteří mají zájem žít s nižší podporou sociálních služeb, zajišťuje
Dolmen i nově zavedenou službu podpora samostatného bydlení.

Velice oceňuji práci asistentů, kteří mají podíl na tom, že jsme jako společnost schopni
poskytovat služby v souladu s posláním a zajišťují klientům takovou podporu, kterou vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu, schopnostem a dovednostem potřebují k běžnému životu ve své
domácnosti.

Rovněž oceňuji spolupráci se zaměstnavateli našich klientů, díky které se klientům nejen
podařilo udržet si pracovní místa, ale získat i nová.

Děkuji všem zaměstnancům organizace Dolmen za jejich práci v uplynulém roce. Oceňuji
jejich hledání cest k řešení problémů a respekt k individualitě každého klienta. Děkuji opatrovníkům
klientů za podporu a zájem o své opatrovance. Děkuji všem přátelům, příznivcům, externím
spolupracovníkům a kolegům z návazných organizací za spolupráci.

Přála bych si, aby našim cílem zůstalo podporovat lidi s mentálním znevýhodněním v jejich
samostatnosti, podporovat je i v období jejich života, kdy jejich samostatnost klesá a potřebují naši
pomoc stále více. Přála bych si, abychom i nadále pomáhali těmto lidem vytvořit si domov, ve kterém
budou šťastní, svobodní a pokud se jejich zdravotní stav zhorší, budou zde moci i dožít.

Přeji nám všem hodně sil a optimismu a těším se na další spolupráci.

Alexandra Bečvářová, ředitelka Dolmen, o.p. s Agentury pro chráněné bydlení



O společnosti
Obecně prospěšná společnost Dolmen - Agentura pro chráněné bydlení byla založena v roce

2006 za účelem podpory uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením při přechodu do
služby chráněné bydlení a poskytování této služby v Libereckém kraji.

První uživatelé se do chráněného bydlení naší společnosti stěhovali v roce 2007.
V současné době společnost 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.

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.

Komu je služba určena
Chráněné bydlení je poskytováno dospělým lidem s mentálním postižením, kteří mají

zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní osobu v chráněném bytě
či domě. Prioritně je služba určena lidem, kteří dosud žili v domovech pro osoby se
zdravotním postižením.

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

jenž za nimi docházejí do bytu či domu, ve kterém uživatelé žijí. Uživatelé bydlí samostatně v bytě
nebo sdílí domácnost ještě s jinými uživateli.

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

 Asistenti, kteří uživatelům v domácnosti pomáhají, docházejí dle jejich potřeb. Míra podpory je u
jednotlivých uživatelů různá a vždy se odvíjí od jejich individuálních potřeb.

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

 Uživatelé mohou v chráněném bydlení prožívat běžné denní situace jako je např. vaření, praní či
nákupy a zároveň jim mohou asistenti pomáhat 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 uživatelé mají stejná práva jako ostatní
občané této země;

2. důstojnost – naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého uživatele;



3. možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost
našich uživatelů 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 uživatelů;

5. individuální přístup – naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb
jednotlivých uživatelů a v případě změny na ně i pružně reagovaly.

Cíle služby pro rok 2012

 přechod dalších uživatelů do služby Podpora samostatného bydlení;

 udržení pracovního uplatnění uživatelů;

 v případě klientů seniorského věku udržení běžných dovedností a zajištění podpůrných opatření,
která přispívají k setrvání uživatele v naší službě po maximální možnou dobu.

Podpora samostatného bydlení

Od 1.1.2012 naše společnost poskytuje také službu podpora samostatného bydlení.

Poslání
Posláním 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
Uživatelé 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
Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v bytech

uživatelů na území města Liberec.
Uživatelům 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 uživatele na úřady, k lékaři, na zájmové
aktivity apod. Pomáháme uživatelům při vyhledávání vhodného způsobu trávení volného času.

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

Respektujeme osobnost uživatele v jeho samostatném rozhodování o způsobu vlastního
života.



Podporujeme uživatele při využívání vlastních schopností.
Respektujeme právo uživatelů na přiměřené riziko.

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

občané této země;

2. důstojnost – naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého uživatele;

3. možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost
našich uživatelů 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 uživatelů;

5. individuální přístup – naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb
jednotlivých uživatelů a v případě změny na ně i pružně reagovaly.

Cíle služby pro rok 2012
 Podpora uživatele v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve

svém vlastním bytě.
 Podpora a vedení uživatele k co největší samostatnosti a zodpovědnému rozhodování o svém

životě.
 Identifikace rizikových situací uživatele a podpora uživatele ve zvládání těchto situací tak, aby

i v době nepřítomnosti asistenta tyto situace zvládl sám nebo uměl vyhledat pomoc



Z činnosti Společnosti v roce 2012
Poskytování služeb Liberecký kraj

Chráněné bydlení v České Lípě a Sosnové
Na sklonku minulého roku 2012 se nastěhoval Vláďa, nový uživatel do CHB Sosnová. Vláďa se

přistěhoval z rodiny, po dobu zvykání si na nový domov a spolubydlící projevil především smysl pro
zodpovědnost a spolupráci. V případě potřeby je schopen na domě a zahradě zastat drobné
údržbářské práce, z této výpomoci má upřímnou radost. V zimních měsících odklízí sníh, zapojuje se
i do pomocných kuchyňských činností (příprava stravy).

Jedná se o přítele uživatelky Věry, která žije v CHB Partyzánská. Pravidelně se navštěvují a těší
se na sebe, asistentky CHB oba uživatele v tomto podporují. Uživatelka Věra se v průběhu roku
přestěhovala z CHB Sosnová do CHB Partyzánská Č. Lípa, z důvodu potřeby většího rozsahu asistenční
služby.

Za rok 2012 je v rámci života v chráněném bydlení patrný další posun v začleňování našich
uživatelů do běžného života, např. samostatná návštěva lékařů, včetně vyzvednutí receptu a léků,
návštěva pošty a reklamace zboží. Uživatelé se zúčastňují kulturně společenských aktivit, jako je
návštěva dechovky k tanci i poslechu, knihovny, Matějské pouti, výletů, výstav a koncertů.

Snažíme se uživatelům vyhledávat zaměstnání. Někteří navštěvují Agenturu Rytmus,
zaměřenou na přípravu a vyhledávání zaměstnání.

V roce 2012 jsme pro naši klientku získali darem invalidní vozík od Konto BARIÉRY, bez
kterého by měla omezený pohyb po městě i přírodě. Díky tomuto daru může klientka žít hodnotnější
a zajímavější život a může být více v kontaktu se svým okolím.

Ve spolupráci se Společností DUHA uspořádal Dolmen vernisáž výstavy fotografií paní Márie
Špeťkové dne 16. května 2012 v Galerii Duhovka Praha 9. Tato vernisáž se velmi povedla a nyní jsou
vystavované fotografie umístěny v prostorách jednoho ze středisek společnosti Dolmen v Sokolově.

Anna má ráda zvířata, chodí pravidelně 1 x týdně s dobrovolnicí Hankou na vycházku.

David s dobrovolnicí…...



Anička pravidelně navštěvuje knihovnu a jezdí na výlety.

Maruška také ráda jezdí na výlety (prohlídka města Liberec) a ráda fotografuje. Na jaře měla výstavu
fotek v Galerii „Duhovka“ v Praze.



Klientky rády navštěvují vánoční a velikonoční trhy pořádané Krajským úřadem v Liberci.

David na Matějské pouti.



Chráněné bydlení v Liberci

Služba je poskytovaná v bytech na sídlišti Vesec a Zelené údolí. Klientky bydlí převáženě ve dvojících.

Ve Vesci některým klientkám poskytujeme službu nepřetržitě. Bydlí tady klientky, které
potřebují vysokou míru asistence z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Asistence je sice náročná
fyzicky i psychicky, ale daří se nám díky přístupu týmu asistentů udržovat kvalitní a důstojné
podmínky pro klientky.  Při poskytování služby klientce seniorského věku spolupracujeme s Denní
stacionářem U Antonína v Liberci, kam klientka dochází.  Klientky s nižší mírou podpory dochází do
zaměstnání.

V Zeleném údolí žijí samostatnější klientky.  Všechny klientky jsou zaměstnané. Naši podporu
využívají hlavně při údržbě domácnosti, při větších nákupech, při podpoře a hledání práce, jinak rády
navštěvují různé kavárny v Liberci, nebo navštěvují kulturní akce, plesy nebo sportovní hry.

Všechny klientky se rády účastní kulturních a společenských akcí, vyrábí různé ozdoby a dárky
pro své přátele. Své výrobky taky prodávají na velikonoční a vánoční výstavě na Krajském úřadě
V Liberci.

Z Fondu zdraví přispělo Statutární město Liberec částkou 10.000,- Kč na zakoupení
výtvarných potřeb a materiálů pro vyšívání.

Klientky na zábavě v „ Coloseu“.

Sportovní aktivity klientek.



Oslava svátku Jarky.

Klientky na prodejní výstavě
na Krajském úřadu Libereckého kraje.

„Tvořivá dílna“



Podpora samostatného bydlení v Liberci
Tato nově registrovaná sociální služba je poskytována od. 1.1.2012. Je určena klientům

s mentálním postižením, kteří bydlí ve svých bytech a potřebují využívat pomoc sociální služby. V roce
2012 byla služba poskytována 4 klientkám, které se přestěhovaly z chráněných bytů Dolmen do
vlastní, samostatné domácnosti v Liberci. Asistenční služba je klientkám zajišťována podle jejich
potřeb a výběru. Jedná se zpravidla o podporu při hospodaření s penězi, péči o domácnost, vaření
a doprovázení na různé aktivity a akce. Rozsah asistence se pohyboval od 20 do 40 hodin měsíčně.

Klientky jsou se samostatným životem ve svém bytě velmi spokojené a zdá se, že některé
z nich budou asistenta potřebovat již minimálně. Všechny tyto klientky velkou část svého života
strávily v ústavním zařízení. Všechny tyto klientky nyní pracují a jsou schopny se i finančně postarat
o své běžné životní potřeby.

Ocenění našeho asistenta

V soutěži o nejlepšího pracovníka v sociálních službách Libereckého kraje se umístil náš asistent
Ladislav Šimek na druhém místě. Je to ocenění jeho pečlivosti a respektujícího přístupu ke klientům.
Je to zároveň i ocenění celého týmu asistentů, kteří klientům pomáhají vytvořit si domov a žít
důstojně svůj život.



Poskytování služeb Karlovarský kraj

Chráněné bydlení v Sokolově, Habartově a Chodově
Rok 2012 byl pro chráněné bydlení ve středisku Sokolov rokem změn a rozvoje. Je to poprvé,

co jsme začali poskytovat sociální službu klientovi, který k nám nepřišel z ústavní péče, ale z rodiny,
a to hned od ledna tohoto roku.

V průběhu roku jsme do chráněného bydlení přijali ještě 2 klientky z DOZP „Pramen“
v Mnichově.

Zásadním zlomem v našem rozvoji bylo získání čtyř nových chráněných bytů od Města
Chodov a jejich následná oprava a vybavení pro pět nových klientek z DOZP v Mariánské. Městu
Chodov tak patří velký dík na poskytnutí bytů do nájmu, protože má zásluhu na tom, že se dalším
lidem, žijícím v ústavní péči, podařilo najít nový domov. Za spolupráci při provedení oprav bytů
vděčíme chodovskému BYTSETVISU s.r.o. O další drobné opravy, vybavení bytů nábytkem
a elektrospotřebiči se postaral Karlovarský kraje v rámci projektu „Udržitelnost dostupnosti sítě
sociálních služeb v Karlovarském kraji“.

Nápadité zvelebení zdi za postelí.

Den otevřených dveří Sokolov 20. 11. 2012.



Odpoledne pro sociální služby Sokolov
24. 6. 2012.

Dovolená klientů poblíž Jindřichova Hradce v Nové
Včelnici červen 2012.

Stěhování klientek z DOZP  v Mariánské do bytů v Chodově 6. 12. 2012.



Oslavy svatého Valentýna se soutěžemi.

Klient v zaměstnání u Mc Dolnald v Karlových Varech.



Vzdělávání pracovníků

Projekt: VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DOLMEN O.P.S. A ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ EFEKTIVITY
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB CZ.1.04/3.1.03/66.000135

Vzdělávání pracovníků probíhalo ve dvou formách. Jednak účastí pracovníků ve vzdělávacích
kurzech akreditovaných MPSV:
 Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti k právním úkonům v novém občanském

zákoníku, č. akreditace: 2013/0032-PC/SP/VPP
 Jak dobře vytvořit systém alternativní komunikace s našimi uživateli služeb“, č. akreditace:

2011/0964-PC/S.
 „Metody alternativní komunikace“ a „Alternativní komunikace v praxi“, “, č. akreditace:

2011/0909-PC/SP/VP
 Kurz „Práva a povinnosti uživatelů sociální služby“, č. akreditace: 2009/097-SP, 2009/696-PC
 „Komunikační dovednosti pro pracovníky v sociálních službách“,  číslo akreditace: 2010/628-

PC

a dále také formou metodické podpory managementu externím konzultantem. Obsah vzdělávacích
aktivit byl zaměřen na nastavení systému pro plánování poskytování služeb ve vazbě na individuální
potřeby uživatelů s důrazem na jejich efektivitu. Výsledky této víceleté práce týmu budou zpracovány
do Metodiky pro hodnocení efektivity poskytovaných služeb chráněného bydlení.

Další z forem prohlubování kompetencí asistentů chráněného bydlení byla účast na odborné
třídenní stáži ve společnosti DUHA – integrace osob s mentálním postižením, o.s.

Další pracovníky absolvované kurzy:

 Principy chráněného bydlení
 Psychohygiena asistenta
 Práce s obtížnými situacemi
 Sexualita lidí nejen s mentálním postižením
 Terapie problémového chování
 Tvorba snadno srozumitelných informací

Tymy asistentů prochází pravidelně týmovými a případovými supervizemi.



Pohled absolventů odborných stáží:

„Stáž pro nás byla velkým přínosem, navštívili jsme několik bytů s malou, střední a velkou
podporou. Viděli jsme, jak probíhá náplň služby a individuální přístup asistentů ke klientům. V bytech,
kde byla nastavena menší a střední míra podpory, byli klienti velice šikovní a soběstační. Dělalo to na
nás dojem, že ani tolik asistence nepotřebují. Uměli si podle kuchařky najít, co si uvaří, sestavit si
nákupní seznam, sami uživatelé zvládli nákup, umí cestovat po Praze, jeden z uživatelů cestuje sám
a pravidelně na druhý konec Prahy na návštěvu svého otce.

Chodí samostatně do tanečních, pravidelně navštěvují CDS (centrum denních služeb).

Ve všech bytech nás uživatelé velice hezky přivítali, seznámili se s námi, ukázali nám své byty
a nechali nás nahlédnout i do svých pokojů, jejich soukromí. Uživatelé se nám věnovali, ukázali nám
svá IP, některé si psali i sami, jiné byly tvořeny spolu s asistenty alternativní komunikací. Velice nás
zaujalo krásně zpracované vzpomínkové album, používané na reminiscenční terapii. Uživatel si takto
pamatuje např. celá jména svých učitelů ze základní školy.

V bytě s velkou podporou bydlí dva uživatelé. Je zde nastavena 24 hodinová služba, kde se
o veškerou podporu musí postarat asistentka. Nakupování, užívání léků, pravidelné zdravé stravovaní.
I zde jsme měli možnost nahlédnout do IP, zpracované alternativní komunikací. Je zde klientka
upoutaná na lůžko, asistentka ji musí pravidelně polohovat, aby se netvořily dekubity. Několikrát
denně sem chodí terénní sestra nejen ohledně podání léků, ale s klientkou také cvičí a provádí hygienu
a ošetření. V případě potřeby mají možnost využít domácí lékařskou péči. Lékař přijde za uživatelkou
domů, což u nás v Č. Lípě zatím tuto možnost nemáme. Velice bychom ji ocenily. I my máme uživatele
v seniorského věku a při zhoršení zdrav. stavu zůstávají upoutaní na lůžku.

Navštívili jsme také v CDS jednotlivé dílny – keramika, dřevo dílna, výtvarná činnost i zde nám
klienti ukázali, jak jsou šikovní. Podílí se zde na různých ručních pracích, např. vyrábí různé koláže,
které pak používají k ručně vyráběným blokům. Vyrábí různé výrobky z keramiky a ze dřeva.

Naše poslední návštěva byla v CDS Galerie Duhovka. I zde jsme měli možnost vidět a zakoupit
si různé ruční práce klientů nejen z Duhy, ale i ostatních klientů. Malují a vystavují zde krásné obrazy,
vyrábějí různé výrobky z korálků, náušnice, náramky ale i různé dekorace, koláže.

V této galerii v loňském roce měla výstavu svých fotografií i naše klientka p. Marie Š. Výstavu
svých fotografií osobně představila a byla nadšená, že měla možnost svou velkou zálibu ukázat
i ostatním.

Velkou inspirací pro nás byla práce s tréninkem paměti, reminiscenční album, různé způsoby
hospodaření, evidence a počítání peněz, uzpůsobené schopnostem klienta.

Velice děkujeme za příležitost sdílet vzájemně zkušenosti, které jsou pro nás velkým
přínosem.“





Příklady dobré praxe
Paní Soňa

Paní Soňa se do Liberce přistěhovala v polovině roku 2011 z Chráněného bydlení v České Lípě.
Je velice pečlivá, starostlivá, přátelská a každému by ráda pomohla, bohužel neumí číst a psát.

Jelikož je silně věřící, bylo pro nás prvním úkolem najít kostel v blízkosti nového bydliště,
který by paní Soňa mohla navštěvovat. Vyhlédli jsme kostel v Doubí, který je jen kousek cesty
autobusem od nového bydliště. Z počátku tento kostel navštěvovala v doprovodu asistentky, ale
během krátké doby se jej naučila navštěvovat sama a vytvořila si zde skupinu svých přátel, se kterými
se ráda v kostele setkává.

Důvodem, proč se paní Soňa chtěla přestěhovat do Liberce, bylo, aby bydlela blíže k sestře,
se kterou se navštěvují a také, aby si našla práci.

V roce 2012 pracovala v různých úklidových střediscích, což se časem projevilo jako
nevyhovující vzhledem k jejímu vyššímu věku (55let) a fyzické náročnosti. Poté se naskytla práce
v prádelně, kde měla pracovat jako pomocná síla. Její práce spočívá v žehlení a skládání prádla. Tam
se přesně ukázalo, jak je paní Soňa pečlivá a pracovitá. Tato práce byla doslova jako „šitá“ na míru
pro paní Soňu.

Začali jsme s paní Soňou jezdit do práce a podporovat ji v činnostech, které byly potřeba
k tomu, aby mohla časem jezdit do práce samostatně. Součástí tohoto nácviku bylo nacvičit pečlivě
trasu do práce, poznávání čísel autobusů, kterými dojede do práce, zapsání se v práci – požádání
o pomoc, převléknutí se, domluvit se s kolegyní v práci, co bude potřeba dělat, používat perfektně
mobilní telefon, aby mohla zavolat asistentovi v případě potřeby. Důležité bylo ujistit paní Soňu
v činnostech, které ještě neznala tak podrobně, protože je paní Soňa někdy roztržitá a nervózní,
pokud si není úplně jistá. Právě proto jsme se snažili o pečlivý nácvik těchto dovedností, i když jsme
se někdy setkávali s nepochopením okolí. Paní Soňa nastoupila do prádelny v březnu a během dvou
měsíců zvládla perfektně všechny tyto dovednosti. V prádelně má velký úspěch a v práci je velice
spokojená a s kolegyní velmi dobře spolupracují.

Všechny tyto nově získané dovednosti a možnosti v cestování po Liberci, vedly
k osamostatnění klientky. Z počátku, kdy začala paní Soňa dojíždět do práce samostatně, se občas
stávalo, že volala asistentovi, že autobus nejede, nebo že ujel. Nyní se nám stává častěji, že asistent
volá paní Soně, kdy přijede domů, jelikož začala využívat cestu z práce k tomu, aby navštívila své
přátele nebo se zastavila ve svém oblíbeném obchodě, kde nakupuje dárečky pro kamarády, či
sestru.



Paní Jitka „Cesta ke svobodě“

Člověk si to ani neuvědomuje, ale každý den činí právní úkony. Když si například koupí jídlo,
noviny ve stánku, reklamuje vysavač, nechá se zaměstnat, požádá o sociální službu a podobně. Aby
mohl z hlediska práva jednat, musí mít k tomu způsobilost. Zbavení způsobilosti k právním úkonům
zbavuje člověka možnosti činit všechny právní úkony a automaticky dochází ke ztrátě různých
základních práv a svobod. Tento příklad dobré praxe je o tom, že i když je člověk zbaven či omezen ve
způsobilosti, má tu možnost a právo získat svou svobodu, byť jen částečně zpět.

Paní Jitce poskytujeme službu od podzimu roku 2010. Bezprostředně před tím žila v DOZP
Pramen V Mnichově. Vyrůstala v úplné rodině a také si zkusila, jaké to je žít zcela samostatně ve
společné domácnosti s druhem. Právě v té době, kdy žila se svým partnerem, byla soudem zbavena
způsobilosti k právním úkonům. Poté z důvodu jejího problémového a nepřizpůsobivého chování
umístěna v psychiatrické léčebně a pak v DOZP.

Díky projektu na transformaci ústavních zařízení měla možnost odejít „ do života“ a změnit
ho tak od základu. Rozhodla se, že zkusí žít sama, tak jako žije většina lidí v naší společnosti. Již
v době, kdy se paní Jitka připravovala na přechod do Chráněného bydlení, bylo jejím velkým přáním
samostatně hospodařit se svými financemi a starat se o svoji domácnost. Brzy po nastěhování se
začala sama, jen s velmi malou podporou starat o domácnost, která je jako ze škatulky-to je její silná
stránka. Ta další je péče o zevnějšek, velmi o sebe dbá a chce se líbit. Učila se také zacházet
s mobilním telefonem, orientovat se v místě bydliště, vařit i složitější jídla a hospodařit s penězi.

Ještě v roce 2010 začala navštěvovat agenturu osobní asistence a sociální rehabilitace
Rytmus, prostřednictvím které se jí už za 4 měsíce podařilo najít zaměstnání jako pomocná síla
v podnikové jídelně, kde pracuje dodnes a je vcelku spokojená. Jak říká „Jsem ráda, že se mi tam líbí,
že jsem šikovná a vydělám si peníze a jsou tam se mnou spokojený“.

Celkem rychle, už v průběhu prvního roku v chráněném bydlení, si osvojila většinu dovedností
potřebných pro běžný život. Starat se o své peníze však ještě nedokázala. Má svůj individuální plán na
hospodaření s financemi, na kterém pracuje s asistentem. Cílem tohoto plánu je naučit paní Jitku
hlídat si stav zásob, připravovat si seznam na nákup, najít vhodnou prodejnu, orientovat se
v obchodě, ve zboží a v cenách, zaplatit a zkontrolovat si vrácené peníze, vyžádat si paragon a také
rozvrhnout si svůj týdenní příjem tak, aby vyšla se svými penězi. To vše dělala s asistencí. V té době
mohla paní Jitka samostatně hospodařit s částkou 300 Kč na týden. Když však tyto peníze dostala
najednou, neuváženě je utratila. Z její minulosti jsme věděli, že ještě v DOZP u ní fungoval takzvaný
obálkový systém. Začali jsme s tímto pracovat. Paní Jitka si peníze potřebné na týden, zhruba 700,-
Kč, které pokryly její náklady na stravu a kapesné, rozdělila do několika obálek s popisem, na co jsou
peníze určeny. Obstarávala si menší nákupy 2x týdně a připravovala si sama seznam na nákup.
Asistent vždy seznam s paní Jitkou pouze zkontroloval a doprovázel ji, když šla na větší nákup
1x týdně.

V březnu roku 2012, kdy již byly vidět výsledky snažení paní Jitky, podala sociální pracovnice
návrh na přezkoumání způsobilosti k právním úkonům. Impulsem k tomu bylo, že paní Jitka sama
hospodařila s penězi v obálkách již půl roku a bez problémů sama obstarávala většinu nákupů a také



celkem obstojně vedla svou pokladnu. Byla předvolána k soudnímu psychiatrovi. Svůj individuální
plán si vzala s sebou, aby mu ukázala, jaké dělá pokroky. Soudním znalcem byla navrhnuta týdenní
částka, se kterou by mohla samostatně nakládat 1250,- Kč. V listopadu 2012 pak proběhl soud, který
byl pro nás všechny velikým úspěchem. Paní soudkyně rozhodla, že může samostatně hospodařit
s částkou 1000,- na týden, rozdělenou na 2 části.

V současné době hospodaří paní Jitka samostatně s částkou 700-1000,- Kč na týden s tím, že
chce ušetřit. Za tyto peníze si obstará jídlo, cestovné do práce, hygienické potřeby, kredit, služby jako
je pedikúra a kadeřnice. O útratě větší částky peněz se vždy radí s klíčovým asistentem a dává ke
schválení opatrovnici, která má velice pěkný přístup a většinou jí vychází vstříc. Paní Jitka to zkrátka
zvládá a to je největší odměna za naši práci. Za necelé tři roky ušla velký kus cesty a tím se mohla stát
svobodnějším člověkem. Je potřebné se stále zamýšlet, jestli nestojí za to, alespoň se pokusit udělat
ten první krok na cestě dalších lidí, majících díky velkým změnám, kterými sociální služby prošly,
možnost žít kvalitnější život.



Personální zajištění služeb
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Výše úvazků:

Řízení a administrativa 4,56 úvazku/7 osob
Asistenci služeb Chráněné bydlení

Liberec:
4,3 úvazku/10 osob

Chráněné bydlení Česká
Lípa:
7,1 úvazku/13 osob

Podpora
samostatného
bydlení Liberec: 1,2
úvazku/ 4 fyz.
osoby

Další pomocný pracovníci 0,03/2 osoby
DPP přepočteno na úvazky 2,46 2,81 x
DPČ 0,6 x

Ekonomické údaje
Financování obecně prospěšné společnosti Dolmen - Agentury pro chráněné bydlení je

vícezdrojové. Převažujícím zdrojem financování jsou prostředky státní neinvestiční dotace,
poskytované prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb.
Tyto prostředky se podílely na celkových zdrojích financování z 67%, tržby za vlastní výkony,
tj. poskytování sociálních služeb, tvoří 28,6%. Společnost se každoročně snaží získávat další zdroje
v rámci dotačních a grantových řízení Měst a Libereckého a Karlovarského kraje. V roce 2012 byly
společnosti profinancovány výdaje související s realizací projektu na snížení energetické náročnosti
objektu, sloužícího pro chráněné bydlení v Sosnové. Na vzdělávání pracovníků čerpala organizace
v roce 2012 prostředky ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ. V roce 2012 poskytla
Nadace Charty 77 finanční dar pro potřeby klientky se zhoršenou pohyblivostí na zakoupení
invalidního vozíku ve výši 5 699 Kč.

Výnosy v členění podle zdrojů financování



Vývoj a stav fondů

Fondy Dolmen, o.p.s. v Kč                       k 1.1.2012                              změna             k 31.12.2012

Vlastní jmění 1 482 98 1 580
Rezervní fond 1 726 245 1 971
Fondy celkem 3 208 343 3 551

Stav majetku a jeho struktura
Dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 10
Dlouhodobý hmotný majetek 2 653 0 2 653
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku -397 -228 -625
Nedokončená výroba 0 0 0
Pohledávky 1 854 127 1 981
Krátkodobý finanční majetek 1 599 1 675 3 274
Jiná aktiva 55 5 60
Majetek celkem 5 774 1 579 7 353

Stav závazků a jejich struktura
Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0
Krátkodobé závazky celkem 1 533 -4 1 529
Jiná pasiva 788 30 818
Závazky celkem 2 321 26 2 347

Náklady a jejich členění

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

Spotřeba materiálu 277 0 0
Spotřeba energie 1 124 0 0
Opravy a udržování 455 0 0
Cestovné 154 0 0
Náklady na reprezentaci a propagaci 61 0 0
Ostatní služby 1 757 0 0
Osobní náklady 11 630 0 72
Daně a poplatky 4 0 0
Ostatní náklady 107 0 0
Odpisy 228 0 0
Náklady celkem 15 797 0 72

Výnosy a jejich členění v tis. Kč

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

Tržby za vlastní výkony 5 009 0 0
Úroky 16 0 0
Ostatní provozní výnosy 102 0 0
Neinvestiční dotace MPSV 11 745 0 0
Neinvestiční dotace Karlovarský kraj 169 0 0
Neinvestiční dotace obcí 15 0 0
Dotace SF ŽP ČR 200 0 0
Přijaté příspěvky - dary 6 0 0
Strukturální fondy EU OPLZZ 266 0 0
Výnosy celkem 17 528 0 0



Orgány Společnosti

V roce 2012 došlo ke změně ve složení členů správní a dozorčí rady.

Složení orgánů společnosti

Správní rada:

 Šárka Pavlů – předsedkyně
 Eva Štanclová - člen
 PaedDr. Eva Brožová – člen

Dozorčí rada:

 Dagmar Vysušilová – předsedkyně
 Ing. Milena Tomášková - člen
 Ing. Jana Pokorná - člen

Společnost Dolmen o.p.s. nemá zdroje z vedlejší a doplňkové činnosti.
Veškeré náklady byly vynaloženy v souvislosti s plněním obecně prospěšných služeb,

pro které společnost Dolmen o.p.s. byla založena.












































