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O SPOLEČNOSTI 
Východiskem pro vznik Společnosti byla snaha zakladatelek o zavedení služeb pro dospělé osoby s mentálním 
znevýhodněním, které by tyto lidi podporovaly v přirozeném prostředí běžné komunity, nikoliv v ústavních 
zařízením. Společnost dlouhodobě usiluje o to, aby lidé s mentálním znevýhodněním měli šanci začlenit se do  
většinové společnosti, stali se její přirozenou součástí a podporuje tyto lidi v běžných činnostech, tak aby prožívali 
život svých vrstevníků bez postižení. 

Stručné shrnutí vývoje Společnosti za uplynulé roky od data vzniku: 

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; 

2016 Společnost Dolmen, z.ú.  se rozrůstá o dvě nové registrované  sociální služby. V Libereckém kraje je 

to sociálně terapeutická dílna s okamžitou kapacitou 9 osob a v Karlovarském kraji se jedná o službu 

podpora samostatného bydlení  pro  dalších 14 klientů. V tomto roce přechází Tréninkové pracoviště 

na samostatnou ekonomickou jednotku a společnost Dolmen se stává 100 % vlastníkem Dolmen 

Oáza s.r.o. – sociální podnik.   



Společnost Dolmen, z. ú. ke dni  31.12.2016 poskytuje služby Chráněné bydlení 26 klientův 

Karlovarském kraji  (Sokolov, Habartov a Chodov), 26 klientům v Libereckém kraji (Česká Lípa a 

Liberec), službu Podpora samostatného bydlení 11 klientům v Libereckém kraji a 14 klientům 

v Karlovarském kraji, služby Sociálně terapeutické dílny 21 klientům v Libereckém kraji. 

 

NAŠE POSLÁNÍ 

Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové 
sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí 
běžného života. 

 Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky 

 Pomáháme jim v uplatňování jejich práv 

 Respektujeme jejich názor 

 Podporujeme jejich volbu a nezávislost 

 Respekt je naše zásada! 

 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

Klienti naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují podporu asistenta k rozvoji svých 
dovedností v oblastech každodenního života a chtějí žít v chráněném bydlení. 

 

Poslání chráněného bydlení naší společnosti 

Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžných 
domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, domácnost a začlenění 
se do společnosti. 

 

Způsob dosahování našeho poslání 

Našim klientům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb zajišťují asistenti, kteří za nimi 
docházejí do bytu, kde žijí. Klienti bydlí samostatně v bytě nebo sdílí domácnost ještě s jinými klienty. 

Asistenti, kteří klientům v domácnosti pomáhají, docházejí dle jejich potřeb. Míra podpory je u jednotlivých klientů 
různá a vždy se odvíjí od jejich potřeb a dovedností. Při přijímání nového klienta docházejí asistenti ke klientovi každý 
den. Později mohou docházet jen několikrát týdně. Asistenti také dochází každý den a zůstávají přes noc v případě, 
pokud to vyžaduje zhoršený zdravotní stav klienta. 

Při poskytování služby dbáme na to, abychom podporovali klienty v situacích, které nezvládají sami. Podporujeme 
jejich samostatné rozhodování o tom, co se bude dělat, jakým způsobem i kdy a kde se to bude dělat. 

 

Chráněné bydlení naší organizace je poskytováno na základě těchto zásad 

 

 právo klientů na přiměřené riziko- rozhodování o vlastním životě a zodpovědnosti za svůj život; a zároveň 
ochrana klienta v případě nepřiměřeného rizika, formou práce s rizikovými situacemi v rámci Systému 
spolupráce; 

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

 důstojnost- naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého klienta 



 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. 

 respekt k soukromí - při poskytování služby dbáme na respektování soukromí našich klientů 

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

 odborný přístup – k plnění jednotlivých úkolů přistupujeme zodpovědně a ctíme hranice pracovník /klient. 
Dbáme na zvyšování kvalifikace asistentů, kteří se věnují klientům v přímé péči. 

 partnerský přístup – podpora v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života 

 

Naše cíle 

 

Podporujeme klienta, aby mohl žít v běžné domácnosti chráněného bydlení způsobem života srovnatelným s 

životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. 

 

Podporujeme klienta v rozvoji nebo v udržení jeho schopností a dovedností. 

 

Podporujeme klienta v pečování o svou domácnost, nakupování a hospodaření se svými financemi a péči o svůj 

zevnějšek a zdraví. 

 

Podporujeme klienta při orientaci ve svém okolí a využívání běžně dostupných služeb, jako je hromadná doprava, 

kadeřník, kosmetika atd. 

Podporujeme klienta v jeho rozhodnutích, podporujeme jeho názor a posilujeme jeho sebevědomí. 

  

Komu službu poskytujeme 

Klienti naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem žít v chráněném bytě a chtějí se 
učit běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti.  

 

Komu nejsme schopni službu poskytnout 

Klientem naší služby chráněné bydlení se nemůže stát člověk se závažnými poruchami chování, kterými by 
narušoval soužití v chráněných bytech. Dále nejsme schopni poskytnout službu imobilním žadatelům. Rovněž není 
možné uspokojit žádost o službu žadatele závislého na alkoholu nebo jiných návykových látkách a žadatele, který 
chce prostřednictvím chráněného bydlení řešit zejména svou bytovou situaci.  

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

 

Klienti naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří bydlí sami ve vlastním bytě a potřebují 
pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

Poslání služby 

Posláním terénní služby podpora samostatného bydlení je pomoci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním 
získat nebo si udržet vlastní bydlení, a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost a začlenění 
se do společnosti. 



 

Popis služby a místo poskytování služby 

Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v bytech uživatelů v Libereckém a 
Karlovarském kraji. 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 
bytě.  

 

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. 

Cíle služby 

 

Podpora uživatele v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve svém vlastním bytě. 

Podpora a vedení klienta k co největší samostatnosti a zodpovědnému rozhodování o svém životě. 

Popis 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. 

Principy služby 

 respektování osobnosti uživatele – jeho samostatného rozhodování o způsobu vlastního života; 

 vytváření a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu v běžné společnosti; 

 využívání vlastních schopností uživatelů; 

 podpora samostatnosti, práva na přiměřené riziko, rozhodování o vlastním životě a zodpovědnosti za svůj 
život. 

Při naší práci klademe důraz na 

 

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

 důstojnost – naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého uživatele; 

 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. 

 respekt k soukromí - při poskytování služby dbáme na respektování soukromí našich uživatelů; 

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

                                          

  



SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Poslání služby 

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je pomoc dospělým lidem s mentálním znevýhodněním při osvojování 
si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném životě, včetně návyků potřebných k uplatnění se na trhu 
práce. 

Cílová skupina 

Dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (zejména mentálního), kteří nejsou z 
těchto důvodů v současné době umístitelní na otevřeném nebo chráněném trhu práce. 

Služba není poskytovaná osobám, které vyžadují speciální ošetřovatelskou nebo zdravotní péči a dále pak osobám 
se závažným psychiatrickým onemocněním anebo s agresivním chováním. 

 

Principy, ze kterých poskytování služby cílové skupině vychází 

 

 dodržování lidských práv v souladu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením  

 partnerský přístup versus vzájemný respekt 

 právo na přiměřené riziko 

 zachování mlčenlivosti 

  

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní forma poskytování sociálních služeb. Služba je koncipována jako 
dlouhodobá pravidelná podpora vytváření obnovy, udržování a 

zdokonalování návyků a dovedností prostřednictvím sociální terapie, a to s ohledem na schopnosti, přání a 
dlouhodobé cíle klientů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“. 

  

Sociálně terapeutická dílna se nachází na adrese Barvířská 275, Liberec. 

Provoz dílny je v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v čase od 8:00 do 16:00 hodin. V pátek v čase od 8:00 do 
12:00 hodin. 

 

  



ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016 

LIBERECKÝ KRAJ 

Chráněné bydlení v Liberci 

 

V Liberci poskytujeme služby chráněné bydlení ve třech bytech v městské části Liberec - Vesec, kde žijí klienti s větší 
mírou podpory, většinou seniorského věku. Dále ve třech bytech v Zeleném údolí a v jednom samostatném bytě ve 
Vratislavicích. Celkově službu chráněné bydlení využívalo jedenáct klientů a tento počet se v příštím roce ještě 
navýší, protože již nyní připravujeme vhodné zázemí pro nové klienty. Mnozí klienti, byli natolik samostatní, že se 
přestěhovali do svého samostatného bytu, kde nyní využívají službu Podpora samostatného bydlení. Díky tomu 
došlo k přestěhování klientů, kteří potřebovali větší míru podpory, nebo mírnější podporu, vzhledem ke svým 
dovednostem a možnostem. 

 

V roce 2016 jsme se s klienty opakovaně zapojili do projektu „Jíme zdravě“ věnovanému zdravé výživě, poznávání 
nových, zdravých potravin, vhodných i při zdravotních problémech našich klientek, jako jsou diabetes, záněty, nebo 
udržení váhy. V rámci tohoto projektu jsme se každých čtrnáct 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 a každý klient na 
konci projektu dostal svou osobní kuchařku. 

 

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. Tento rok se nám podařilo vyrazit s klienty na 
sportovní hry v Doksech, kde se věnovali poznávání nových míst a pohybovým aktivitám. 

 

Vždy pracujeme s klienty na vzájemné spolupráci, společně hledáme činnosti, ve kterých potřebují naši podporu. 
Činnosti, kterým jsme tento rok věnovali velkou pozornost, je 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, aby byla spokojená. 

 

Již v minulém roce se nám podařilo zkontaktovat rodinu jedné klientky a tento rok se podařilo uskutečnit setkání i 
s ostatními členy rodiny, vše bylo ve velice milé a přátelské atmosféře.  

Tento rok se naše nejstarší klientka dostala kvůli velkému zhoršení 
svého zdravotního stavu do nemocnice. Z počátku vše vypadalo velice 
vážně a my měli obavy, aby se mohla do chráněného bydlení, které je 
již několik let jejím domovem, vrátit. Nakonec se vše zadařilo, úžasnou 
podporou a vytrvalostí našich asistentů, za spolupráce pracovníků 
Krajské nemocnice Liberec a za podpory veřejného opatrovníka 
Magistrátu města Liberec. Díky spolupráci všech se podařilo upravit a 
vybavit pokoj klientky, aby se mohla vrátit do svého domácího 
prostředí, kde se její zdravotní stav velice rychle zlepšil. Krásným 
závěrem bylo, že nakonec mohla klientka oslavit své narozeniny doma, se všemi svými přáteli. 

 

Podpora samostatného bydlení 

 

Službu podpora samostatného bydlení využívalo v roce 2016 celkem jedenáct klientů. Dva klienti během roku 
spolupráci ukončili, služba u nich splnila svůj účel. V jednom případě měl klient konkrétní zakázku na pomoc při 
postupném vybavování vlastního bytu, ve druhém případě se jednalo o podporu  při překlenutí složitého životního 
období klientky, kdy asistence směřovala zejména k upevnění dovedností a obnovení motivace v oblasti péče o 
domácnost. 

 



Aktuálně poskytujeme asistenci devíti klientům, kteří žijí ve vlastních nebo nájemních bytech. Škála oblastí podpory 
je pestrá a individuální, rozsah asistence je od jedné hodiny týdně po několik hodin denně. Asistenti PSB docházejí 
ke klientům domů nebo se scházejí přímo v terénu pravidelně ve sjednaný čas a den a dále si domlouvají spolupráci 
na realizaci individuálních plánů nad rámec pravidelných služeb. Klientům pomáháme zejména v oblasti hospodaření 
s penězi, zajištění chodu domácnosti, využívání veřejných služeb a zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím.  

 

Naši klienti jsou dospělí lidé a pro většinu z nich je naprosto běžnou součástí života práce. Proto je nedílnou součástí 
naší služby i podpora při hledání zaměstnání a následně vyřizování pracovních záležitostí a komunikace se 
zaměstnavateli. Mnohým klientů se podařilo najít uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce, těm, kteří 
již zaměstnaní byli, se daří si práci udržet, což je velký úspěch.  

 

U klientů, kteří službu podpora samostatného bydlení využívají dlouhodobě, vidíme, že jejich schopnosti a 
dovednosti se zlepšují nebo minimálně zůstávají na stejné úrovni, a proto i míra asistence se postupně snižuje. 
(Výjimkou jsou přirozeně klienti, kteří přecházejí do seniorského věku nebo u nichž dochází ke zhoršení zdravotního 
stavu.) Klienti přijímají zodpovědnost za úroveň svého bydlení, navazují nové kontakty, využívají běžně dostupné 
služby, chodí do práce, cestují, cítí se plnohodnotnými členy společnosti. Často zavzpomínají na doby, kdy žili 
v ústavech sociální péče a zhodnotí, že nyní žijí spokojeným a naplněným životem ve vlastní domácnosti. 

 

Dokladem toho, že naše služba plní své poslání a může být odrazovým můstkem do života bez závislosti na pomoci 
druhých, je příběh a posun jedné naší klientky. Jedná se o mladou ženu s velmi lehkým mentálním znevýhodněním, 
která po dovršení dospělosti odešla z dětského domova a posléze žila téměř 20 let u svých příbuzných, kteří byli 
zároveň jejími opatrovníky, na venkově. Nejednalo se však o harmonické soužití a podnětné prostředí pro mladou 
ženu. Klientka tehdy sama nezvládala téměř nic, nebylo jí to umožněno. Před dvěma lety jí po sociálním šetření byla 
nabídnuta možnost života v chráněném bydlení v Liberci. Klientka tuto možnost přijala a krátce po přestěhování do 
chráněného bydlení se začala výrazně osamostatňovat ve všech oblastech života.  V roce 2016 získala od města 
Liberce nájemní byt a nyní využívá službu a to zhruba tři hodiny týdně. Má práci, přátele, partnera, naplněný volný 
čas a většinu každodenních činností si zajišťuje zcela sama. 

 

 

 

 

Sociálně terapeutická dílna 

 

V sociálně terapeutické dílně se snažíme s klienty kvalitně strávit jejich čas 
a přitom se naučit leccos, co by mohlo být užitečné v životě a při hledání 
zaměstnání. Ke každému přistupujeme individuálně, společně hledáme 
způsoby a vytváříme postupy, kterými klienta vedeme k rozvíjení jeho 
pracovních schopností.  

 

Docházení do dílny je možné upravit různě a tak zatímco někteří docházeli 
téměř denně, jiným stačil k pokrytí jejich potřeb jeden den v týdnu či dvouhodinová účast např. dvakrát v týdnu. 
Klienti pracují v týmu, schopnost spolupráce je pro nás důležitá, i tím je připravujeme na možnost práce v běžném 
pracovním prostředí.  

 

 



Každý klient, který má zájem o službu, má možnost si po dobu zkušební 
docházky vyzkoušet naše programy. Zjistit, co by mu sedělo a osahat si 
různé materiály a techniky, zažít chod dílny a poznat ostatní, kteří sem 
docházejí.  

 

V dopoledních hodinách se více uplatní ti, kteří se učí nakupovat, 
připravovat suroviny, vařit, odpoledne zase ti, kteří rádi něco vyrábějí, 
vytvářejí. Programy v dílně jsme vloni postupně doplnili o krátké 
pohybové a relaxační aktivity, které zařazujeme několikrát v týdnu. 
Pomáhají zapojovat do života klientů činnosti, které přinášejí úlevu od bolesti, únavy a přispívají k větší spokojenosti. 

 

Velký úspěch u klientů zpravidla mají také návštěvy výstav a kulturních akcí nebo procházky do okolí spojené se 
sběrem přírodnin. Vloni se nám podařilo zrealizovat jen malou část výprav, v budoucnu bychom chtěli zařazovat 
alespoň jednou měsíčně akci tohoto druhu. Tím se snažíme nejen zlepšit orientaci a pohyb klientů po městě, ale 
také doplnit informace ke zdravému životnímu stylu, vést je k ekologii a vztahu k okolí.  

 

Naše výrobky jsme s klienty vloni nabízeli na jarních a předvánočních trzích na Krajském úřadě, obě akce plné 
návštěvníků si klienti velmi užili.  

 

Děkujeme za spolupráci libereckému Truhlářství Bříza i všem drobnějším 
dárcům, kteří se rozhodli věnovat materiál pro výrobu v dílně.  

 

Celkově naši službu navštěvovalo v roce 2016 pravidelně sedmnáct klientů, další 
čtyři zájemci o službu dílnu navštívili zkušebně.  

 

 

Chráněné bydlení Česká Lípa 

 

V roce 2016 se po zkušebních pobytech do chráněného bydlení v České Lípě 
přistěhovaly dvě nové klientky, na konci roku bydlí v chráněném bydlení čtrnáct 
klientů. 

Bydlí v panelákových bytech na sídlišti a čtyři klientky žijí v rodinném domě 
v Sosnové u České Lípy. Službu využívají klienti všech věkových kategorií, od 
18let plus, muži i ženy. Naši nejmladší klientkou je 22letá slečna, která bydlí sama v jednopokojovém bytě. Tři 
nejstarší klientky oslaví v roce 2017 sedmdesáté narozeniny. Službu poskytujeme i partnerské dvojici, která spolu 
bydlí ve dvoupokojové bytě, pán chodí každý den do práce a paní se stará o domácnost. 

 

Byty jsou s větší i menší mírou podpory. Služby jsou nastavovány individuálně, dle potřeb a přání klientů.  

Máme byty s celodenní službou, dvanáctihodinovou, každý den i o svátcích, u některých klientů je služba 15hodin 
týdně, nebo jen na 6hodin týdně, služba je vždy nastavována na míru klientovi. Služby se v průběhu roku upravují, 
podle zdravotního stavu, když klient začne chodit do práce nebo když se mu změní pracovní doba, ale i když se klient 
začne věnovat nějaké své aktivitě. 

 

V roce 2016 se u nás uskutečnil projekt „Jíme jinak“, kde se klienti učili vařit zdravěji a ze surovin, které moc neznali 
a do té doby nepoužívali. 

Projekt byl po dobu tří měsíců, zdravého vaření se zúčastnili průběžně všichni klienti. Některé recepty si doma vaří i 
dnes. Pro připomenutí všech receptů, mají na každém bytě kuchařku, všech jídel, které během projektu vařili. 

 

Někteří naši klienti spolupracují i s ostatními organizacemi, pro hledání práce, vyplnění volného času nebo 
zúčastnění se různých kulturních akcí. 



Navštěvují Agenturu Rytmus, která klientům pomáhá s uplatněním se na pracovním trhu. Jedna klientka již několik 
let pravidelně chodí do Denního stacionáře v Hradecké ul. v České Lípě, kde se s nimi účastní různých výletů, soutěží 
a dovolených.  

Sdružení zdravotně a tělesně postižených pořádalo v březnu Maškarní ples a před prázdninami dvoudenní Sportovní 
hry v Doksech, i těchto akcí se naši klienti velice rádi účastnili. 

 

Tři klienti chodí do práce na zkrácený úvazek, někteří právě díky spolupráci s agenturou Rytmus, jiným ještě tato 
organizace pomáhá najít uplatnění na pracovním trhu. Máme i klienty, kteří si sami našli zaměstnání a jsou 
zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele již několik let. 

 

V roce 2016 po zkušebním pobytu se k nám přestěhovala paní z psychiatrické léčebny Kosmonosy.  

Již při zkušebním pobytu bylo zřejmé, že klientka bude potřebovat stálou asistenci při sebeobsluze a hodně naší 
podpory. Neměla osvojené základní hygienické návyky. Bylo potřeba zapracovat na celkovém zlepšení tělesné 
kondice, začít s postupným pravidelným pohybem a učením se orientovat v okolí, a v neposlední řadě hospodařit 
s penězi a smysluplně využívat svůj volný čas. Dále bylo potřeba zajistit lékaře stomatologa, psychiatra, očního 
lékaře-omezená zraková schopnost po ztrátě brýlí, rehabilitace -klientka při uléhání na lůžko nedokázala zvednout 
nohy a přikrýt se, když upadla, neuměla vstát. Měla oslabenou ruku, kterou málo zapojovala, nezvedla ji. 

Už při zkušebním pobytu klientka projevovala snahu se vše nové naučit a zapojit se do běžného života, jako její 
spolubydlící.  

 

Za podpory všech asistentek a spolupráce celého našeho kolektivu je v současné době klientka  samostatná v celkové 
hygieně, mytí vlasů, vstávání a uléhání na lůžko. Sama se přikryje dekou. Dochází pravidelně na pedikúru a ke 
kadeřnici. Došlo k celkovému zlepšení zdravotního stavu. Nosí brýle na dálku, tím již není omezená v pohybu a 
orientaci. 

 

Za doprovodu asistentky docházela na ergoterapii, kde se znovu učila používat oslabenou ruku a rozvíjet myšlení. 
Trénovala s terapeutkou vaření kávy, zapínání knoflíčků, zipů a obouvání bot. 

Pokročila do fáze samostatnosti při oblékání a obouvání. Procvičováním paměti ukázala, jak zvládá bezchybně sčítat, 
odečítat a násobit i složitější početní příklady. 

 

Klientka prošla výraznou změnou v životě, která jí dovedla k větší samostatnosti a tím i spokojenosti ve svém 
životě. 

 

Sociálně terapeutická dílna 

Pravidelně 1x za 14dní navštěvuje pět klientů sociální terapeutickou dílnu v Liberci, vždy se tam těší, dopoledne si 
uvaří dobrý a zdravý oběd a odpoledne po odpočinku rozvíjejí své schopnosti, výrobou různé výrobky. 

 

Podpora samostatného bydlení Česká Lípa 

 

V podporovaném samostatném bydlení máme dva klienty. Jeden klient naši službu již využívá dlouhodobě, službu 
má nastavenou na 6h týdně. Sám si našel práci a několik let je zaměstnán.   

Druhý klient je v podporovaném bydlení velice krátce, od října a službu má nastavenou na čtyři hodin týdně. Nyní je 
ve fázi hledání si zaměstnání za podpory naší služby.  

 

Klienti jsou velice samostatní a služba jim je poskytována jen dle jejich přání, u nich doma nebo v terénu, vždy po 
vzájemné domluvě.   

Klientům pomáháme zejména v zajištění chodu domácnosti a využívání veřejných služeb.  

 



KARLOVARSKÝ KRAJ 

Chráněné bydlení  

 
Neustále se zabýváme rozvojem a zvyšováním kvality poskytovaných služeb. Při spolupráci s klienty zažíváme 
neustále nové situace, čerpáme nové zkušenosti, dostáváme od klientů nové podněty. To vše jsou impulsy k tomu, 
abychom se nadále učili, rozvíjeli a posouvali dál. Klienti nás postupem času přiměli k individualizaci poskytované 
služby chráněné bydlení. Ač většina z nich prožila značný kus života v ústavní péči pohromadě s dalšími lidmi, tak 
během pobytu v chráněném bydlení si začali velmi brzy uvědomovat svou vlastní identitu a začali chtít více soukromí.  
 
Mění se jejich potřeby i rozsah asistence. Na počátku našeho fungování v kraji se samostatné domácnosti 
vyskytovaly jen výjimečně. Většinou klienti žili ve dvou a v jedné domácnosti i ve čtyřech. V současnosti máme 
převážně samostatné domácnosti, skupinové po čtyřech vůbec a dvojic je pět. Každý rok řešíme otázku kvality a 
vyhovujícího bydlení našich klientů, a tak jako se v průběhu času mění jejich potřeby v jiných oblastech života, tak 
bydlení je potřebou stěžejní, protože od toho se odvíjí i spolupráce s klientem v jiných oblastech.  
V Habartově se nám podařilo získat další byt, kam se odstěhovala jedna slečna od svého přítele. V Sokolově jsme 
vyměnili 2 byty o velikosti 1+1 za garsonky, abychom dalším lidem umožnili samostatný život.  
 
Někteří klienti se odstěhovali z chráněného bydlení do svých pronajatých bytů a začali využívat nově registrovanou 
službu podpora samostatného bydlení. Uvolnila se tak místa pro nově zájemce, kteří si potřebovali službu nejdříve 
vyzkoušet v tzv. zkušebních pobytech. Zkušební pobyty byly celkem 4 a ani z jednoho nevzešel nový klient. Přesto 
službu začali využívat 2 noví klienti. Jedna paní se přistěhovala do bytu ke klientce, která si přála mít spolubydlící, 
protože samostatné bydlení jí nevyhovovalo. Vlastně získat pro tuto klientku kamarádku, bylo její přání a náš úkol 
z roku 2015, který se podařilo splnit. Druhý nový klient se přistěhoval do bytu 1+1 po odstěhovaném partnerském 
páru. V bytě pobýval pouze měsíc a poté se opět stěhoval do jedné z garsonek, které se nám podařilo výměnou za 
byty 1+1 získat. Ke konci roku jsme se připravovali na odchod další klientky do služby podpora samostatného bydlení 
a na příchod nových 3 klientů na zkušební pobyt. Všichni 3 do té doby pobývali v DOZP – v Mariánské a v Sokolíku 
v Sokolově.  
Snažíme se pružně reagovat na neustále měnící se potřeby klientů také co do rozsahu potřebné asistence. U 
některých míra podpory klesá v závislosti na získaných či rozvinutých dovednostech. U některých je míra podpory 
neměnná a v některých případech rozsah podpory roste. Důvodem pro rozsáhlejší asistenci bývá zpravidla zhoršený 
zdravotní či psychický stav člověka, který může být přechodný, dlouhodobější nebo také s přibývajícím věkem klienta 
trvalý. Je pro nás důležité věnovat maximální pozornost klientům v oblasti zdraví, aby si co nejdéle udrželi dobrou 
fyzickou kondici a mohli žít co nejplnohodnotnější život. U stárnoucích klientů se charakter služby mění. Nejsme již 
tak zaměřeni na získávání a rozvoj dovedností, ale pracujeme spíše na udržení těch stávajících. Mezi klienty naší 
služby jsou také lidé se středně těžkým mentálním znevýhodněním, kteří potřebují naši pomoc a podporu prakticky 
ve všech oblastech života. U těchto lidí je prozatím míra podpory spíše vysoká a neměnná, ale i takoví lidé mohou, 
a jsou schopni žít v chráněném bydlení. Je jim poskytována celodenní služba a u těch, u kterých to vyžaduje zdravotní 
stav, zajišťujeme také noční dohled. Taková služba je velmi nákladná a klienti se na její úhradě podílí jen částečně.  
V roce 2016 jsme poskytovali službu chráněné bydlení 22 klientů a ve 20 bytech, v lokalitách Sokolov, Habartov a 
Chodov.  
 

Podpora samostatného bydlení  

 
Od 1. 1. 2016 poskytujeme dospělým lidem s mentálním postižením také terénní službu podpora samostatného 
bydlení. Rozvoj služby velmi limitoval nedostatek vhodných a cenově dostupných nájemních bytů, především 
v Sokolově, do kterých by se mohli, především zájemci o službu, přestěhovat. Abychom umožnili přechod alespoň 
dvou klientů, rozhodla se organizace zakoupit v Sokolově 2 bytové jednotky.  
Další klienti vstupovali do nové služby postupně v průběhu roku, jako například klientka žijící v DPS v Karlových 
Varech, kde  nás veřejný opatrovník oslovil se zakázkou poskytovat klientce službu podpora samostatného bydlení 
s cílem  jejího možného setrvání v samostatné domácnosti. Přestože poskytování služeb bylo na žádost klientky 
ukončeno před uplynutím sjednané doby, působí organizace v Karlových Varech i nadále, a to u dalších dvou klientů. 
Aktuálně také spolupracujeme s rodinou, kde matka (88 let) pečuje o svou již dospělou dceru s mentálním 
znevýhodněním. Spolupráce se prozatím odehrává v rovině telefonického kontaktu, návštěv v rodině a poskytování 
poradenství. Výsledkem spolupráce je podaná žádost o službu PSB, matka upustila od původního záměru dceru 



umístit do ústavu. Díky spolupráci s touto rodinou se na nás postupně obrací další stárnoucí pečující rodiny, které 
pomalu začínají řešit budoucnost svých dospělých dětí a pomalu začínají přijímat skutečnost, že jejich umístění v 
ústavu by sice uspokojilo jejich vědomí, že je o ně dobře postaráno, ale na druhou stranu si začínají uvědomovat i 
možné nepříznivé dopady ústavní péče. Považujeme to za velký úspěch.  
Služba působí také v Kraslicích.  V této lokalitě bydlí tři klientky v nevyhovujících podmínkách, a tak jedním z hlavních 
cílů je pomoc při vyhledání vhodného bydlení. Dalšími potřebami klientek je pomoc a podpora v oblasti zdraví, 
financí, péče o domácnost a u jedné z nich také péče o vlastní osobu. Všechny se nachází v tíživé sociální i finanční 
situaci, kterou se snažíme poskytovanou podporou řešit.  
Počet klientů služby podpora samostatného bydlení se tak postupně v průběhu roku zvýšil na 12 klientů, s tím, že 
ten druh služby  jsme poskytovaly v Sokolově, Kraslicích, Karlových Varech a Chodově. 

 

TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ OÁZA  

 
Do konce září byla Oáza v Sokolově provozována pod projektovým názvem Tréninkové pracoviště Oáza Sokolov.  
Od října 2016 se z provozovny stal sociální podnik Dolmen Oáza s.r.o.  
V tomto roce se nám podařilo navázat spolupráci s Úřadem práce v Sokolově a celkem 6 klientů ze služeb chráněné 
bydlení a podpora samostatného bydlení mělo možnost vykonávat v Oáze pracovní rehabilitaci. Po úspěšném 
zakončení pracovní rehabilitace začala většina z nich v Oáze pracovat.  
I nadále je Oáza otevřena veřejnosti pondělí až pátek od 11:00 do 13:00 hodin, ale i tak se těší přízni zákazníků. 
Sortiment Oázy tvoří zdravá a chutná jídla – polévky, saláty, dezerty, ale také hlavní jídla. Stále vaříme zdravě, chutně 
a poctivě, tj. bez bílé mouky, bílého cukru, bez přidaných glutamátů apod. Abychom mohli zvýšit produkci a rozšířit 
sortiment, k tomu je zapotřebí financí, kterých prozatím nemáme dostatek. Nicméně v tomto roce Oázu významně 
podpořilo Město Sokolov částkou 150.000,-Kč. Prostředky byly využity na krytí nákladů spojených s pronájmem a 
úhradou energií. Městu Sokolov tímto velice děkujeme za podporu. 
V příštím roce plánujeme vymezit 3 chráněná pracovní místa,  kde na pozicích pomocný pracovník v kuchyni budou 
pracovat lidé s mentálním postižením. V příštím roce se budeme zaměřovat také na získávání dalších finančních 
zdrojů, především na obnovu vybavení a rozšíření produkce tak, abychom mohli vytvořit další pracovní příležitosti 
pro lidi s mentálním postižením.  
 

  



LIDÉ 

 

 

ZAKLADATELKY 

PaedDr.  Alexandra Bečvářová a PaedDr. Eva Brožová 

 

 

 

Statutární orgán:  PaedDr. Alexandra Bečvářová – ředitelka 

 
Přepočtené úvazky pracovníků 

LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ 

Pracovníci v přímé péči:    18,64 Pracovníci v přímé péči:    17,23 

Manažerské a 
administrativní pozice:                

2,39 Manažerské a administrativní 
pozice:                

4,04 

Pracovníci celkem:              21,03 Pracovníci celkem:              21,27 

 

 

 

  



HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ 

Hlavními zdrojem financování služeb sociální péče 
chráněné bydlení (identifikátor 5227172) 
poskytovaných v Libereckém kraji v roce 2016 
byly prostředky vyrovnávací platby na závazek 
veřejné služby z rozpočtu MPSV přerozdělované 
Libereckým krajem subjektům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu, a to v celkovém objemu 5.305.000,- Kč.  

Statutární město Liberec poskytlo v roce 2016 
společnosti dotaci na poskytování základních 
činností ve výši 246.000,- Kč, a dále město Česká 
Lípa dotaci ve výši 106.394,- Kč. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování 
nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly 
v roce 2016 úhrady klientů služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 2.471.325,- Kč. 

Liberecký kraj v roce 2016 poskytl neinvestiční dotaci na částečné krytí osobních nákladů ve výši 44.000,- Kč. 

 

 

 

 Hlavními zdrojem financování služeb sociální péče 
podpora samostatného bydlení (identifikátor 
4353078) poskytovaných v Libereckém kraji v roce 
2016 byly prostředky vyrovnávací platby na 
závazek veřejné služby z rozpočtu MPSV 
přerozdělované Libereckým krajem subjektům 
pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu, a to v celkovém objemu 
822.000,- Kč. 

Statutární město Liberec poskytlo v roce 2016 
společnosti dotaci na poskytování základních 
činností ve výši 52.250,- Kč, a dále město Česká 
Lípa dotaci ve výši 11.750,- Kč. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování 
nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly 
v roce 2016 úhrady klientů služeb za poskytovanou péči v celkovém objemu 203.852,- Kč. 

Liberecký kraj v roce 2016 poskytl neinvestiční dotaci na částečné krytí osobních nákladů ve výši 37.000,- Kč. 

63,9%

0,5%

3,0%
1,3%

29,8%

1,5%

Zdroje financování -
chráněné bydlení Liberecký kraj 2016

MPSV Liberecký kraj

Statutární město Liberec Město Česká Lípa

Úhrady klientů služeb Ostatní

71,9%
3,2%

4,6%
1,0% 17,8%

1,4%

Zdroje financování -
podpora samostatného bydlení Liberecký kraj 2016

MPSV Liberecký kraj

Statutární město Liberec Město Česká Lípa

Úhrady klientů služeb Ostatní



 

Hlavními zdrojem financování služeb sociální 
prevence sociálně terapeutické dílny 
(identifikátor 6650186) poskytovaných 
v Libereckém kraji v roce 2016 byly prostředky 
vyrovnávací platby na závazek veřejné služby 
z rozpočtu MPSV přerozdělované Libereckým 
krajem subjektům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu, a to 
v celkovém objemu 1.090.000,- Kč. 

Statutární město Liberec poskytlo v roce 2016 
společnosti dotaci na poskytování základních 
činností ve výši 92.655,- Kč. 

Úhrady klientů služeb za poskytovanou stravu 
v dílně činily 47.714,- Kč. 

Liberecký kraj v roce 2016 poskytl neinvestiční 
dotaci na částečné krytí osobních nákladů ve výši 
53.000,- Kč. 

 

 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

 

 

Hlavními zdrojem financování služby chráněné 
bydlení (identifikátor 1154490) poskytované 
v Karlovarském kraji v roce 2016 byly prostředky 
neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV 
přerozdělované prostřednictvím Karlovarského 
kraje na zajištění základních činností v celkovém 
objemu 5.282.600,- Kč a dále prostředky účelové 
neinvestiční dotace_2 v celkovém objemu 
579.000,- Kč a finanční prostředky určené na 
dofinancování sociálních služeb z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 457.500,- Kč.  

Město Sokolov poskytlo v roce 2016 společnosti 
dotaci na poskytování služby chráněné bydlení ve 
výši 50.000,- Kč. Druhým nejvýznamnějším 
zdrojem financování nákladů souvisejících se 
zajištěním služeb byly v roce 2015 úhrady klientů 
služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 2.641.699 Kč.  
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Zdroje financování -
sociálně terapeitcké dílny Liberecký kraj 2016

MPSV Liberecký kraj

Statutární město Liberec Úhrady klientů služeb

Ostatní
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Zdroje financování -
chráněné bydlení bydlení Karlovarský kraj 2016

MPSV Karlovarský kraj _ND 2 a ND_3

Město Sokolov Úhrady klientů služeb

Ostatní



Hlavními zdrojem financování služby podpora 
samostatného bydlení (identifikátor 8798523) 
poskytované v Karlovarském kraji v roce 2016 byly 
prostředky neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV 
přerozdělované prostřednictvím Karlovarského kraje 
na zajištění základních činností v celkovém objemu 
870.885,- Kč a dále prostředky účelové neinvestiční 
dotace_2 z rozpočtu Karlovarského kraj v celkovém 
objemu 132.082,- Kč a finanční prostředky určené na 
dofinancování sociálních služeb z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 85.203,- Kč. Poskytované 
služby byly v měsících listopadu a prosinci 2016 
financované z prostředků Individuálního projektu 
Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb 
sociální prevence, prostřednictvím kterého obdržela 
dotaci ve výši 203.530,- Kč.  

Úhrady klientů za poskytované služby péče činily v roce 2016 107.372,- Kč.  

 

 

 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI DOLMEN  

V rámci hospodářské činnosti provozovala v roce 2016 Společnost Dolmen BISTRO Oáza – tréninkové pracoviště a 

poskytovala pronájem dvou bytových jednotek v Sokolově.  

Náklady  BISTRO OÁZA PRONÁJEM BYTŮ  Celkem  

Materiál 485 191 0 485 191 

Energie  95 808 9 540 105 348 

Opravy a údržba 5 115 0 5 115 

Služby 172 912 6 516 179 428 

Osobní náklady  355 054 0 355 054 

Ostatní Náklady  3 668 9 977 13 645 

Odpisy  0 11 138 11 138 

Náklady celkem  1 117 749 37 171 1 154 920 

Výnosy     

Tržby z prodeje  831 940 28 083 860 023 

Dary 220 000 0 220 000 

Dotace 150 000 0 150 000 

Výnosy celkem  1 201 940 28 083 1 230 023 

Výsledek hospodaření  84 191 -9 088 75 103 
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Zdroje financování -
podpora samostatného bydlení Karlovarský kraj 2016

MPSV Karlovarský kraj _ND 2

Karlovarský kraj _ND 3 IP KK

Úhrady klientů služeb Ostatní (darovaný majetek)



REALIZOVANÉ PROJEKTY  

 

Poskytovatel dotace:  Statutární město Liberec 

Účel dotace:  realizace projektu „Jíme zdravě“  

Období realizace:   04/2016- 12/2016 

Výše příspěvku:   41.500,- Kč 

Účel dotace:  realizace projektu „ Dovybavení sociálně terapeutické dílny“ 

Období realizace:   01/2016- 12/2016 

Výše příspěvku:   30.645,- Kč 

 

 

 

Poskytovatel dotace:  Město Česká Lípa 

Účel dotace:  realizace projektu „Jíme jinak II“  

Období realizace:   06/2016- 12/2016 

Výše příspěvku:   10.274,- Kč 

 

 

PODPORUJÍ NÁS 

 

Karlovarský kraj  

 

                            Živý kraj                                                                                         

 

  

Město Chodov      Město Sokolov 

 

Liberecký kraj     Statutární město Liberec  Město Česká Lípa 

   

 

 

 

 

Nadace České spořitelny 

 

     SEDLECKÝ KAOLIN a.s. 

 

      

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://www.zivykraj.cz/cz/
http://www.mestochodov.cz/favicon.ico
http://www.sokolov.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.liberec.cz/cz/
http://www.mucl.cz/
http://nadacecs.cz/
http://www.sedlecky-kaolin.cz/cz/kaolin-bentonit-kerastuk/
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2017/04/09b682961aac03405ea53f71f28ec265.png
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2015/01/LogoKV1-e1422461458583.jpg
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2017/01/logo.jpg
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPWg-CYpscCFQI7GgodIL0AWA&url=http://www.hospiczdislavy.cz/nasi-partneri/logo-liberec/&ei=c5_MVcPQAYL2aKD6gsAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGAxkyDc7nsvXZ29jBmgPmxuIMw_w&ust=1439559922005291
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2017/04/Logo_KV.jpg
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2015/09/emblem.png
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2015/08/logo-liberec.png
http://nadacecs.cz/


 

VÝVOJ A STAV JMĚNÍ 

 
 

 
 
 
 
 

Společnost Dolmen z.ú. v roce 2016 neposkytla členům správní rady ani revizorovi  žádné odměny. 
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

Společnost v roce 2016 nerealizovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a životního prostředí.. 
V roce 2016 nabyla  Společnost Dolmen z.ú. 100 % podíl v společnosti Dolmen Oáza s.r.o., IČ 04002491.  

 

  

v tis. Kč Stav k 1.1.2016 Z m ě n a  Stav k 31.12.2016 

Vlastní jmění  1 290 -88 1 202 
Fondy 4 062 -42 4 020 
Jmění celkem  5 352 -130 5 222 

STAV MAJETKU A JEHO STRUKTURA 

Dlouhodobý nehmotný majetek  10 0 10 
Dlouhodobý hmotný majetek  3 213 907 4 120 
Dlouhodobý finanční majetek 0 1 1 
Oprávky k dlouhodobému 
majetku  

-1 141 -255 -1 396 

Zásoby 3 2 5 
Pohledávky  2 430 -428 2 002 
Krátkodobý finanční majetek 3 642 2 382 6 101 
Jiná aktiva 78 -38 40 
Majetek celkem 8 235 -2 647 10 883 

STAV ZÁVAZKŮ A JEJICH STRUKTURA 
Dlouhodobé závazky celkem 0 613 613 
Krátkodobé závazky celkem 2 922 2 319 5 241 
Jiná pasiva 4 22 26 
Závazky celkem 2 926 2 954 5 880 

NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ 

v tis. Kč Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost   
Správa 

Spotřeba materiálu, energie 2 329 590 0 
Opravy a udržování 191 5 0 
Cestovné 245 0 0 
Náklady na reprezentaci a 
propagaci 

43 
0 0 

Ostatní služby 2 372 180 0 
Osobní náklady  16 449 355 0 
Daně a poplatky 58 0 0 
Ostatní náklady  123 14 0 
Odpisy 244 11 0 
Poskytnuté příspěvky  9 0 0 

Náklady celkem  22 063 1 155 0 

 



ZDROJE A JEJICH ČLENĚNÍ 

 

 

 

 

V roce 2016 došlo na základě rozhodnutí Správní rady ke 

změně právní formy a názvu Společnosti. S účinností od 1.1.2016 je Společnost Dolmen zapsaným ústavem. 

Současně tak došlo ke změně v osobách orgánů Společnosti. Členky Správní rady se staly Dagmar Vysušilová, Šárka 

Pavlů a Eva Štanclová. Výkon funkce revizora zastává Ing. Kateřina Harcubová. 

  

v Kč Hlavní činnost  % podíl  

SR prostřednictvím krajů 13 370 485 61,42% 

Úhrady klientů služeb  5 473 872 25,15% 

Karlovarský kraj  1 253 785 5,76% 

Dary  582 911 2,68% 

Město Liberec 463 050 2,13% 

EU - IP KK  203 530 0,93% 

Liberecký kraj  134 000 0,62% 

Město Česká Lípa 128 418 0,59% 

Ostatní zdroje 108 887 0,50% 

Město Sokolov 50 000 0,23% 

Náklady celkem  21 768 938 100,00% 

61,4%25,1%
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2,7%

2,1% 0,9%0,6%0,6% 0,5% 0,2%

Struktura zdroje financování SOHZ v roce 2016  v 
%

SR prostřednictvím krajů Úhrady klientů služeb

Karlovarský kraj Dary

Město Liberec EU - IP KK

Liberecký kraj Město Česká Lípa

Ostatní zdroje Město Sokolov



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 



  



 

 

 

 

  



  



 

  



 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ZPRÁVA AUDITORA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2017 

 

 

- zajištění odpovídající kvality poskytovaných služeb včetně služeb poskytovaných klientům s vysokou mírou podpory  

- stabilizace a zajištění odpovídajícího mzdového ohodnocení pracovníků podílejících se zajištění poskytovaných služeb  

- stabilizace služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji   

- rozšíření týmu a nabídky programů v sociálně terapeutické dílně v Liberci 

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

vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů  

- 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 

Koordinátorka služby Podpora samostatného bydlení: Mgr. Bohdana Bensaoucha, e-mail: 
bensaoucha@spolecnostdolmen.cz 

Vedoucí služeb Česká Lípa: Blanka Racková, tel: 773 977 020, e-mail: racková@spolecnostdolmen.cz 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

Vedoucí služeb: Mgr. Veronika Vokálová, tel: 725 928 117, e-mail: vokalova@spolecnostdolmen.cz 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ  

Slovenská 1596, 356 01 Sokolov, tel: 352 672 471 

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 

Koordinátorka služby podpora samostatného bydlení: Eliška Petříková, Dis.,  tel: 702 051 912e-mail: 
petrikova.eliska@spolecnostdolmen.cz 

 

 

 

-  
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