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Slovo úvodem 
 
 

 
Rok 2010 byl pro Dolmen,o.p.s. rokem velkého rozvoje. Naše organizace přijala nabídku Instand, o.s. , řešitele veřejné zakázky 
Karlovarského kraje v oblasti transformace pobytových zařízení a rozhodla se využít své zkušenosti  a metodiky s přechodem lidí 
s mentálním postižením do chráněného bydlení v Libereckém kraji. V srpnu 2010 byla založena pobočka organizace v Sokolově. Do konce 
roku 2010 Dolmen v Sokolově poskytoval služby chráněného bydlení  v 9 bytech 14 klientům, kteří přešli z DOZP Sokolík, Radošov a 
Mnichov. 
Pozornost organizace v Libereckém kraji,  díky realizovanému projektu „ Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení 
Dolmen,o.p.s. “, mohla být věnována i rozvíjení dovedností a samostatnosti pro pracovní uplatnění klientů, vyhledávání pracovního 
uplatnění, podpoře klientů v pracovní činnosti a aktivního trávení volného času. 
Významně se zvýšil nejen počet klientů, kterým je služba po přechodu z ústavní péče poskytována, ale rozšířil se i tým organizace, změnila 
se organizační struktura, byly aktualizovány metodiky. Získali jsme další zkušenosti s poskytováním služby lidem s mentálním postižením po 
přechodu s ústavních služeb. Přes řadu problémů, které jsme museli při zakládání pobočky, přechodu klientů a při poskytování služby  řešit, 
je  život nových klientů z DOZP v chráněných bytech důstojnější, samostatnější a velmi se blíží životu lidí bez postižení. Podpora, která je 
klientům poskytována, vychází z jejich individuálních potřeb a věříme, že samostatnost některých klientů se bude dále zvyšovat. 
Tato výroční zpráva je naším velkým poděkováním všem, kteří s námi spolupracovali, kteří nás podporovali, kteří nám umožnili pokračovat 
v podpoře přechodu lidí s mentálním postižením do života v běžné společnosti a poskytovat jim k tomu přiměřenou sociální službu. 
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům organizace, bez jejichž vysokého nasazení byl rozvoj organizace nebyl možný. Chtěla bych 
poděkovat všem pracovníkům v přímé péči, koordinátorům, sociálním pracovnicím, asistentům  za jejich pochopení po individuální potřeby 
klientů, víru v jejich možnosti, respekt k jejich lidské důstojnosti a jejich právům, za jejich  optimismus a vytrvalé směřování k cíli služby 
chráněného bydlení Dolmen, o.p.s. – žít běžný život. 
 
PaedDr. Alexandra Bečvářová, výkonná ředitelka Dolmen o.p.s. 
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O SPOLEČNOSTI 

Posláním naší společnosti je podpora přechodu dospělých lidí s mentálním postižením z „ústavních“ služeb do služeb chráněného bydlení. 
Posláním chráněného bydlení naší společnosti je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou podporu, kterou potřebují 
k tomu, aby mohli žít v běžných bytech či domech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.Rozsah poskytovaných 
služeb vychází z individuálních potřeb uživatelů. Služby podporují rozvoj sociálních dovedností uživatelů, které jsou potřebné pro život v 
„běžné“ komunitě i uplatnění na otevřeném trhu práce. Službou chráněného bydlení, která je registrovanou sociální službou podle zákona o 
sociálních službách, je těmto lidem poskytovaná podpora, která odpovídá jejich skutečným potřebám a možnostem. 

O SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

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 společnosti stěhovali v roce 2007. Na konci roku 2010 společnost poskytovala registrovanou 
sociální službu chráněné bydlení již 36 uživatelům, a to v šesti chráněných bytech v Liberci, třech chráněných bytech v České Lípě, 
v jednom chráněném domě v Sosnové u České Lípy, v šesti bytech v Sokolově a v jednom bytě v Habartově. 
Mezi další činnosti společnosti patří:  

 podpora transformace „ústavních“ služeb; 
 podpora přechodu uživatelů „ústavních“ služeb do služeb chráněného bydlení; 
 vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněné bydlení formou kurzů, seminářů, školení 

a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; 
 poradenství rodinám s dětmi a dospělými lidmi s mentálním a kombinovaným postižením; 
 podporované zaměstnávání a možnost seberealizace pro uživatele služeb chráněného bydlení. 

Uživateli naší služby jsou dospělí lidé 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 naše služba určena lidem, kteří dosud žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením.  
Chráněná domácnost se neliší od běžné domácnosti. Do všech běžných domácích prací (nákupy, vaření, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení 
apod.) se zapojují jednotliví členové domácnosti. Někteří toho zvládnou více, jiní méně. Pokud některou z činností nezvládají, pomáhá jim 
asistent. Důležité je, aby se každý uživatel naučil využívat co nejvíce svých vlastních schopností a nemusel se spoléhat na pomoc svého 
okolí.  
Asistenti, kteří uživatelům v domácnosti pomáhají, docházejí dle jejich potřeb. Míra podpory je u jednotlivých uživatelů různá. V roce 2010 
byla některým uživatelům poskytována asistenční služba i v noci. Při naplňování cílů našich uživatelů jsme spolupracovali s celou řadou 
dalších organizací. Velkou pozornost jsme věnovali i volnočasovým aktivitám a vyhledávání pracovního uplatnění uživatelů. 
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                                                                             Organizační strukrura 
 
                 SPRÁVNÍ RADA  Dagmar Vysušilová , RNDr. Hana Primusová,  Ing. Alice Čermáková 
 
                                                         DOZORČÍ RADA   Šárka Pavlů , Ing. Karol Rezek, JUDr. Danka Andrašková 
 
                                                                                              VÝKONNÁ ŘEDITELKA   PaedDr. Alexandra Bečvářová 

 
       

Výkonná ředitelka 0,6 úv.

Vedoucí služby CHB – Sokolov 1 úv. Metodik služby a programů CHB 0,6 úv. 
Ekonomka o.p.s. 0,6 úv.  

Sociální pracovník KK – 1 úv. Sociální pracovník LK – 1úv. Odborná asistentka o.p.s. – 1úv. Hospodářka CHB LK – 1 úv. 

Asistentka a hospodářka CHB Sokolov – 1 úv. 

Asistenti CHB Sokolov – 8 úv. 

Asistenti CHB Habartov – 5 úv. 

Konzultanti – individuální 

Koordinátor CHB ČL – 1úv.

Asistenti CHB ČL – 3,5 úv.

Extermí spolupráce na zajištění služeb dobrovolníky, výpomocí formou dohod o provedení práce 
a pracovní činnosti 

Asistetni CHB Liberec Rochlice a Vratislavice

Asistenti CHB Liberec Vesec – 2,5 úv.

Koordinátor CHB Liberec – 1 úv. 

Asistenti CHB Sosnová – 3,5 
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dva 
chráněné 
byty- pět 
klientů

Liberec - Vesec 

dva chráněné 
byty – čtyři 

klienti 

dva  chráněné 
byty – dva 

klienti 

tři chráněné 
byty – devět 

klientů 

jeden chráněný 
dům – čtyři 

klienti 

Liberec - Rochlice Liberec - Vratislavice Česká Lípa – 
ul.Partyzánská Sosnová 

Sokolov - Komenského 

dva chráněné 
byty – čtyři 

klienti 

čtyři chráněné 
byty- čtyři 

klienti 

jeden 
chráněný byt – 
čtyři klienti 

 

Sokolov Jiřího z Poděbrad Habartov 

Kapacita v roce 2010: 
Liberec – 11 uživatelů 
Česká Lípa a Sosnová – 13 uživatelů 
Sokolov a Habartov – 12 uživatelů 

  
 
 
 
 

Kapacita a místa poskytování chráněného bydlení v roce 2010 
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Realizované projekty: 
Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení  

Dolmen, o.p.s., reg.č. CZ.1.04/3.3.05/31.00014 

 

Aktivity projektu jsou financovány z prostředků Evropského strukturálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanosti,  prioritní osa 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti. 

Projekt je realizován od 1.1.2010 a bude ukončen 31.12.2011. Jeho hlavním cílem je zlepšení podmínek pro zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím tvorby programů umožňujících jejich přípravu na zaměstnání, prostřednictvím přímé podpory 
absolventů těchto programů na pracovišti za účelem ukotvení nabytých dovedností a zkušeností. Cílem projektu je také prostřednictvím 
osvětové činnosti a přímé komunikace se zaměstnavatelskými subjekty posilovat principy sociální ekonomiky a zprostředkovávat informace 
o možných formách zaměstnavatelských nástrojů použitelných při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Aktivity projektu jsou 
zaměřeny na 24 klientek s mentálním postižením chráněného bydlení Dolmen, o.p.s., které do této služby přešly v rámci transformace z 
ústavních zařízení v Libereckém kraji. Aktivity projektu jsou zvoleny tak, aby bylo možné naplnit potřeby klientek zohledňující jejich 
možnosti a nezbytnou míru podpory. V rámci projektu  jsou tvořeny a naplňovány rámcové, skupinové a individuální programy za účelem  
podpory dovedností, pracovních návyků a sociálního chování klientek a také alternativní programy využitelné pro případ dílčího neúspěchu 
při vyhledávání nebo udržení pracovní pozice. Klientkám je po nezbytnou dobu vyplývající z jejich individuálních potřeb a plánu 
poskytována nezbytná podpora pracovních asistentů na pracovišti. Jedním z výsledků projektu bude databáze zaměstnavatelů, kteří jsou 
ochotni zaměstnávat lidi se zdravotním  resp. mentálním postižením.  V průběhu realizace vzniká film dokumentující přípravu klientek na  
pracovní uplatnění, realizaci kurzů a alternativních programů.  Nositeli klíčových aktivit projektu jsou asistenti pro pracovní uplatnění, kteří 
jsou součástí týmu  Dolmen,o.p.s. a metodik pro pracovní uplatnění. Navržené a pilotované programy využitelné pro potřeby přechodu 
dalších uživatelů, kteří budou odcházet z pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením do alternativního typu služeb  v přirozeném 
prostředí v rámci transformace těchto zařízení.. 

Při ukončení projektu by měly být splněny následující indikátory: pět nově vytvořených pracovních míst, celkem  dvacet podpořených osob 
z nich 18 bude úspěšných absolventů kurzů. 
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Společnost Dolmen o.p.s. děkuje níže uvedeným zaměstnavatelům za spolupráci v roce 2010: 

 
Komunitní práce Liberec, o. p. s., SPECIES Ing. Vladimír Matoušek, C+C Cimbál s. r. o., FOKUS Liberec občanské sdružení, 
Gabriela Žehová chráněná dílna úklidové služby, Středisko rané péče SPRP Liberec, LIB-IT Jiří Polák, Pochodeň, občanské 

sdružení pro pomoc zdravotně postiženým, Martina Bohatová, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.. 
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Podpora pracovního uplatnění klientů v roce 2010 
 
 
V roce 2010 se do projektu zapojilo plánovaných 20 klientek. Ty postupně se svými pracovními asistenty získávaly dovednosti 

v individuálních a skupinových kurzech zaměřených na pracovní uplatnění, počítačovou gramotnost i praktické zkušenosti z exkurzí a 
nácviků konkrétních pracovních činností.  Nedílnou součástí projektu je též alternativní program zahrnující trávení volného času i posilování 
kompetencí v oblasti trénování paměti.  

V roce 2010 byly zaměstnány čtyři klientky na pozicích uklízeček. V rámci volnočasových aktivit se klientky účastnily Sportovních 
her v Doksech, docházely na volnočasovou aktivitu ručních prací v DDM Libertin v České Lípě, navštívily divadelní představení Namaluj mi 
beránka a mnohé další.  

V rámci projektu jsme také navázali spolupráci s Nadací ADRA, jejíž dobrovolníci působí jako společníci klientek v České Lípě.  
Gabriela Krupičková - Metodik pro pracovní uplatnění/koordinátor projektu OP LZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organizační struktura OP LZZ 

Metodik pro pracovní uplatnění/koordinátor projektu OP LZZ

Asistent pracovního uplatnění Asistent pracovního uplatnění Asistent pracovního uplatnění Asistent pracovního uplatnění
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Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou                 
  dostupné a kvalitní z pohledu uživatele." 

 

V roce 2010  se společnost Dolmen,o.p.s. spolupodílela na realizaci Individuálního projektu Karlovarského kraje „ Poskytování 
sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Role Dolmen, o.p.s. v tomto projektu 
byla zavést a poskytovat službu chráněného bydlení pro uživatele pobytových služeb, lidem s mentálním postižením, kteří v rámci 
transformace těchto zařízení, opouštěli domovy pro osoby se zdravotním postižením. 
Za tímto účelem vznikla v červenci 2010  v Sokolově pobočka Dolmen, o.p.s. se samotným administrativním zázemím a týmem asistentů 
chráněného bydlení. Hlavním úkolem  týmu bylo připravovat ještě v pobytovém zařízení budoucí uživatele služby chráněného bydlení na 
přechod do nového typu služby.  Po dobu, kdy asistenti trávili čas s uživateli v domovech, mapovali jejich dovednosti, návyky a zájmy, tak 
aby mohly pro přechodu do chráněného bydlení nastavit odpovídající rozsah poskytovaných služeb, který bude vycházet z jejich 
individuálních potřeb. V 1. fázi se přestěhovalo do bytů, které pro účely poskytování služby chráněného bydlení poskytlo Město Sokolov, 8 
uživatelů. Před samotným stěhování bylo potřeba některé z bytů rekonstruovat a  zařídit vybavením srovnatelným s vybavením běžné 
domácnosti. Uživatelé se  stěhovali na konci září 2010.  

V další fázi přechodu uživatelů přešli 4 uživatelky do bytu poskytnutého Městem  Habartov, a to v prosinci roku 2010. 

Příprava na samostatný život 

Spočívala především v nácviku každodenních činností spojených s chodem domácnosti, tj. vaření,  nakupování, úklid,cestování apod. 
Kromě nácviku praktických činností, podnikali klienti například seznamovací výlety. 
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Stěhování klientů 
Přípravy na stěhování vrcholí na konci září 2010. 
Těsně před odstěhováním oslavil jeden z klientů své narozeniny.Oslava byla spojena i s rozloučením s ostatními klienty DOZP. 
Se stěhováním měli klienti i asistenti spoustu práce a zařizování. Než si své domácnosti vybaví podle svých představ a přání bude ještě chvíli 
trvat. 
 
 

Rok 2010 v chráněném bydlení v Sokolově a Habartově 
 

 Život klientů je bohatší o řadu činností. S podporou asistentů zajišťují veškerý chod svých domácností. Asistenti se snaží, 
aby klienti využívali svých vlastních schopností co nejvíce a dále se přitom rozvíjeli. 

 Klienti si sami organizují život dle svých potřeb, přání a možností. Nemusí se podřizovat skupině, jako v DOZP. 
 Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které pomáhají klientům v uplatnění na trhu práce. Většina klientů 

navštěvuje agenturu pro podporované zaměstnání. 
 Před přechodem do chráněného bydlení byli zaměstnáni dva klienti z dvanácti. V současnosti počet zaměstnaných klientů vzrostl na 

čtyři. 
 Dále se snažíme o obnovu rodinných vztahů a jejich upevňování. V DOZP bylo v kontaktu s rodinou třetina klientů. V současnosti                              

se podařilo navázat kontakt s rodinou u dalších třech klientů. 
 Pomáháme klientům i v oblasti partnerských vztahů, jejichž navazování bylo v DOZP téměř nemožné. Poskytujeme jim v této   

oblasti rady a podporujeme také schůzky s partnery. 
 Posilujeme kontakt klientů se společenským prostředím.  

MM 
             Mgr.Jaromír Jiráska – vedoucí CHB Sokolov a Habartov 
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Rok 2010 v chráněném bydlení Liberec 
 
Rok 2010 byl pro řadu našich uživatelek rokem velmi významným.  
Přáním našich dvou uživatelek  bylo samostatné bydlení v malé garsonce. V minulém roce obě dvě uživatelky získaly malý byt a na podzim 
minulého roku se mohly do svých bytů stěhovat. I přesto, že si musely zpočátku na tuto velkou změnu postupně zvykat, obě dvě jsou 
spokojené a prý by už své bydlení neměnily. 
Důležitou součástí života je pracovní uplatnění. Naše tři uživatelky v minulém roce podepsaly pracovní smlouvu a ve svém zaměstnání 
získávají kromě finanční odměny, také možnost dalších společenských kontaktů, což nás velmi těší. Bohužel další dvě uživatelsky svou práci 
ztratily, což je velmi mrzelo, protože je jejich práce bavila. 
Jedna uživatelka se zapojila do aktivit občanského sdružení Létající divadlo na kolečkách a každý týden dochází na zkoušky hraní divadla.   
V minulém roce jsme zaznamenaly větší osamostatnění našich uživatelek oproti minulému roku. Téměř všechny naše uživatelky se již samy 
bezpečně pohybují ve městě, ačkoliv se některé zpočátku bály chodit i v okolí svého bydliště. Jedna naše uživatelka se v minulém roce 
dokonce naučila s dopomocí své klíčové asistentky projíždět na kole některé trasy ve městě a momentálně jezdí sama na kole do práce i ke 
svým kamarádkám, které bydlí v jiné části města. Jako velmi pozitivní fakt vidím skutečnost, že uživatelky si již samy řeknou jak by chtěly 
trávit svůj volný čas, čemu by se chtěly s asistentem věnovat a v neposlední řadě také fakt, že se snaží hledat si přirozené přátelské vztahy (v 
zaměstnáni, volnočasových aktivitách, v domech, kde uživatelky bydlí) s jinými lidmi a tudíž se citově ,,odpoutávají“od svých asistentů (i 
v této oblasti zaznamenáváme velký posun oproti roku 2009). 
Pozitivní zjištění je pro nás to, že klientky dokáží sami rozhodovat.V minulém  roce se zvýšilo vzdělání dvou asistentů (oba asistenti 
absolvovali kurz pracovníka v sociálních službách). 
V neposlední řadě se musím zmínit o tom, že také  v roce 2010 jsme kladli důraz na individuální práci s uživatelkami.  
Mgr. Eva Lysičanová – koordinátor chráněného bydlení Liberec 
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Rok 2010 v chráněném bydlení v České Lípě a v Sosnové 
  
Uživatelky  kromě  běžných povinností a koníčků  pravidelně  každý rok vyrábí drobné předměty na vánoční a velikonoční trhy. Rády svůj 
domov prezentují a jsou na něj pyšné. Rok 2010 považuji za úspěšný zejména z toho důvodu, že se podařilo organizaci naplnit cíl dvou 
uživatelek, a to žít společně v samostatném bytě.  
Některé uživatelsky se přestěhovaly do chráněných bytů v Liberci, jednak z důvodu možnosti pracovního uplatnění a častějšího kontaktu 
s rodinou a také možnostem, které nabízí větší město. Jejich místo v chráněném bytě v Partyzánské bylo nabídnuto mužům – uživatelům, 
čímž byl naplněn jeden z  cílů Agentury Dolmen. 
V roce 2010 proběhla rekonstrukce domu chráněného bydlení v Sosnové (výměna oken, zateplení, každý pokoj má svou koupelnu). 
Uživatelé jsou nadmíru spokojení. 
Štefania Střelcová – koordinátor chráněného bydlení Česká Lípa a Sosnová 
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Ze života uživatelů 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Věnce vyrobené uživateli  
                                                                                                                                                                                                                        z chráněného bydlení Sosnová 
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 Zajištění  kvalitních služeb chráněného bydlení 36 uživatelům, a to v šesti chráněných bytech v Liberci, třech chráněných 

             bytech v České Lípě , v jednom chráněném domě v Sosnové u České Lípy, v šesti bytech v Sokolově a v jednom bytě v 
              Habartově 

 Spolupráce s návaznými sociálními službami a zaměstnavateli našich uživatelů, podpora uživatelů. při využívání běžně dostupných 

veřejných služeb 

 Spolupráce s opatrovníky a rodinou uživatelů 

 Zabezpečení letních rekreací uživatelů 

 Realizace vzdělávacích kurzů pro uživatele – „Samostatné cestování“ a „PC“, „Hospodaření s penězi“ 

 Realizace programu pro alternativní trávení volného času 

 Příprava nových chráněných bytů 

 Zvyšování  kompetencí asistentů formou vzdělávání a týmových a individuálních supervizí 

 Průběžné vyhodnocení činnosti s cílem  ověření výsledků práce asistentů a naplňování individuálních potřeb klientek 

 Podpora uživatelů v procesu částečného navrácení způsobilosti k právním úkonům, obhajoba práv a zájmů uživatelů 

 Zřízení pobočky Agentury pro chráněné bydlení Dolmen,o.p.s. v Sokolově a personální zajištění služby září  2010 - příprava  

uživatelů a příprava bytů, zahájení poskytování sociální služby chráněného bydlení 8 klientům, kteří přešli z DOZP „Pramen“ v 

Mnichově,DOZP Radošov a DOZP „Sokolík“ v Sokolově, kde nosným  prvkem je individuální chráněné bydlení – počet osob v 

domácnosti je 1 – 2 uživatelé, zajištění přechodu dalším 4 uživatelkám  v Habartově 

 Stabilizace týmů asistentů chráněného bydlení 

 

 
 

Činnost v roce 2010 
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Plán činností na rok 2011 
 
 
 Zapracování hlavních strategických záměrů organizace do Plánu rozvoje kvality poskytovaných služeb na období 2013 – 2017  a 

jejich přijetí na úrovni Libereckého kraje 

Strategické záměry organizace: 

1. Podpořit stávající uživatele při zapojování do běžného života komunity včetně jejich pracovního uplatnění 

2. Zvýšit kvalitu a efektivity služby prostřednictvím vzdělávání pracovníků organizace 

3. Zavést a poskytovat službu Podpora samotného bydlení  

Za účelem naplnění těchto záměrů budou v roce 2011 soustředěny činnosti na: 

- zvyšování kompetencí asistentů chráněného bydlení formou vzdělávání a  týmových a individuálních supervizí . V rámci projektu 

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

vzdělávací kurzy  v oblastech Ochrany práv uživatelů,  Alternativní komunikace s uživateli,  Právní způsobilosti a opatrovnictví u 

lidí s mentálním postižením. Asistenti služeb budou absolvovat odborné stáže u jiných poskytovatelů služby chráněného bydlení 

- činností  související s hodnocení průběhu poskytování služeb za účelem zpracování Metodiky pro hodnocení efektivity 

poskytovaných služeb 

- týmovou práci služeb v oblasti  zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktualizaci zavedených metodických postupů (Standardů 

kvality).  

 Organizace se  zaměří na zajištění kapacity a finančních prostředků pro zavedení služby Podpora samostatného  života pro 6 

stávajících uživatelek chráněného bydlení,  čímž se uvolní kapacita pro nové uživatele. Celkově tak v průběhu roku 2011 plánuje 

organizace zvýšit  kapacitu v Libereckém kraji z 26 na 32 uživatelů, v Karlovarském kraji z 14 na 17 uživatelů. 

 Hlavním cílem poskytování služeb chráněného bydlení je a  bude poskytování služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů 

 Podpora uživatelů v procesu částečného navrácení způsobilosti k právním úkonům, obhajoba práv a zájmů uživatelů.  
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Ekonomika společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 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. 
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 

Sestavená podle hlavy IV vyhlášky č.504/2002 Sb. 

1. Základní informace o účetní jednotce 

Název a sídlo   Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 

Lužická 7 

460 01 Liberec 

IČO : 272 91 049 

Právní forma  obecně prospěšná společnost 

Rozhodující předmět činnosti :  

Obecně prospěšná činnost v oblasti poskytování služeb chráněného bydlení, vzdělávání v sociální oblasti a podpora seberealizace lidem 

s mentálním postižením. 

- Poskytování služby chráněného bydlení 

- Podpora transformace ústavních služeb. 

- Podpora přechodu uživatelů ústavních služeb do služeb chráněného bydlení. 

- Poskytování vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů, 

školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 

- Poradenství rodinám s dětmi a dospělými lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. 

- Podporované zaměstnávání a možnost seberealizace pro uživatele služeb chráněného bydlení. 

Datum vzniku :     12.4.2006 
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Zakladatel :   

PeadDr. Eva Brožová, RČ 605420/1703 

Praha, Mostecká 4, 118 00 

PaedDr. Alexandra Bečvářová, RČ 565626/0445 

Liberec, U Struhy 10, 460 08 

Orgány společnosti fungovaly ve sledovaném účetním období v následujícím složení: 

Správní rada : 

RNDr. Hana Primusová, RČ 616230/1002 

Ing. Alice Čermáková, RČ 585303/1954 

Dagmar Vysušilová, RČ 645516/0580 

Dozorčí rada : 

Šárka Pavlů, RČ 675703/1303 

Ing. Karol Rezek, RČ 630801/6594 

JUDr. Danka Andrašková, RČ 605214/6221  

Za společnost jednají jedná každý člen Správní rady samostatně.. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis.  

Společnost je zřízena na dobu neurčitou. 

Vklady zakladatelů : 

Zakladatelé vložili do společnosti peněžní vklad 4 tis. Kč, PaedDr. Eva Brožová 2.000,--Kč, PeadDr. Alexandra Bečvářová 2.000,--Kč, 

vklady jsou plně splaceny. 
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Účast v jiných účetních jednotkách  

Účetní jednotka nemá sama ani prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem podíl v jiné účetní jednotce, účetní jednotka nemá žádné 

majetkové cenné papíry. Účetní jednotka nemá organizační složku.Zdroje financování společnosti 

Prostředky k financování získává společnost zejména z: 

- majetkových vkladů zakladatelů 

- darů a příspěvků fyzických a právnických osob 

- dědictví 

- úroků z vkladů 

- doplňkové činnosti 

Zaměstnanci 

Od roku 2006 má účetní jednotka 3 zaměstnance – pomoc při realizaci ekonomických záležitostí, týkajících se činnosti organizace, byla 

řešena formou dohody o provedení práce. Celkové mzdové náklady činily 51.000.—Kč. 

V roce 2007 má společnost k 31.12.2007   41 zaměstnanců (HPP, DPČ a DPP) 

Celkové mzdové náklady činily v roce 2007 2.884.728,--Kč 

V roce 2008 má společnost k 31.12.2008 18 zaměstnanců na HPP, 10 zaměstnanců na DPČ a 11 zaměstnanců na DPP. 

Celkové mzdové náklady činily v roce 2008 6.183.885,--Kč. 

V roce 2009 má společnost k 31.12.09 23 zaměstnanců na HPP a DPČ a 1 zaměstnance na DPP. 

Celkové mzdové náklady činily v roce 2009 6.214.035,--Kč. 

V roce 2010 má společnost  k 31.12.10 44 zaměstnanců na HPP, 17 zaměstnanců na DPČ a 7 zaměstnanců na DPP,  

Celkové mzdové náklady činily v roce 2010 9.331.952,--Kč. 

Veškeré odvody na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně, byly placeny  v řádném termínu. 

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v r. 2010 zúčtovány ani vyplaceny. 
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Půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění nebyly poskytnuty. 

Společnost neuzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy s osobami, v nichž mají účast členové 

statutárních a dozorčích orgánů či jejich rodinní příslušníci. 

Vzhledem k struktuře zaměstnanců společnost nevyvíjí žádné zvláštní aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů. 

2. Používané účetní metody a obecné účetní zásady 
Účetní jednotka účtuje plně dle platného znění zákona o účetnictví a příslušné vyhlášky, účetních standardů a dalších pokynů vztahujících se 

k vedení účetní evidence neziskových organizací. 

Účetní jednotka neprovedla v roce 2010 žádné odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví. 

Způsoby oceňování a odpisování 

Účetní jednotka oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami.  

V roce 2010 byl ve vlastní režii nakoupen 2.automobil Ford Fusion v hodnotě 241.490,--Kč (v rozvaze zachycen na účtu 022002 – pořízení 

DHM), byl zařazen do 2.odpisové skupiny a odepisován bude dle zákona o daních z příjmů §30 odst.1) 5 let. V prvním roce odpisování činí 

odpis 48.298,--Kč (v rozvaze na účtu 082002 – odpisy DHM). Zůstatková cena je 193.192,--Kč, zůstatková cena Fabia Combi(2009) je 

156.768,--Kč, v roce 2010 je na účtu 022028 (drobný dlouhodobý majetek) zaúčtováno pořízení kuchyňské linky v hodnotě 10.150,--Kč, 

odpis za období roku 2010 činí 2.030,--Kč a zůstatková hodnota je 8.120,--Kč. 

Na účtu 022000 – DHM darovaný je zaúčtován na základě darovací smlouvy – v hodnotě 242.166,--Kč, seznam a hodnota jednotlivých částí 

majetku vyplývá z účetnictví a příloh o nabytí darovaného majetku, případně o použití daru na nákup majetku, evidovaném na tomto účtu. 

Na účtu 042000 – pořízení DHM je zaúčtována na základě darovací smlouvy – Josefa Hesová nemovitost v hodnotě 1.235.860,--Kč(cena dle 

znaleckého posudku) a TZ nemovitosti v roce 2010 v hodnotě 592.943,--Kč. Kolaudace celé budovy proběhne v roce 2011. 

Majetek evidovaný na základě darovacích smluv je zaúčtován souvstažně s účtem 901000 – vlastní jmění. 

Účetní jednotka nemá žádné zásoby – ani nakupované, ani vytvořené ve vlastní režii. 
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Účetní jednotka nemá a ani v průběhu účetního období neevidovala žádné závazky či pohledávky v cizí měně. 

Použité způsoby oceňování a odpisování nebyly měněny. 

Jiná aktiva a pasiva 

Společnost využívá pro dodržení „akruální principu“, tj. zachycování nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti, účty skupiny Jiná 

aktiva, resp. Jiná pasiva.  

Náklady příštích období obsahují již realizované výdaje, které se týkají nákladů v příštích účetních obdobích. Příjmy příštích období obsahují 

částky účetní jednotkou dosud nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech 

pohledávek. Výnosy příštích období obsahuje úhrady, které jsou již přijaty v běžném účetním období, příslušné výkony však budou 

realizovány až v období následujícím. 

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

Pohledávky a závazky 

K 31.12.2010 společnost eviduje pohledávku ve výši 897.000,-- za firmou Instand o.s. Ke dni sestavení této přílohy organizace již tuto 

pohledávku neeviduje. 

Závazky evidované k 31.12.2010 ve výši 63.165,75Kč jsou  ke dni sestavení této přílohy uhrazeny ve výši 62.535,75Kč . 

Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádný závazek s dobou splatnosti delší pěti let. Společnost neeviduje závazky, které nejsou 

obsaženy v účetní závěrce (zástavy, ručení, apod.). 

Přijaté dotace. 

Dotace účelová neinvestiční – poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního řízení na poskytování sociálních 

služeb pro rok 2010 – celková výše dotace  5.920.000,- Kč; vyčerpáno 5.920.000,- Kč; zůstatek 0,-  
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Dotace účelová neinvestiční pro 2010 – poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost  na realizaci projektu „Podpora pracovního uplatnění klientů Dolmen, o.p.s., reg.č. projektu CZ.1.04/3.3.05/31.00014 – celková 

výše dotace  1.941.052,80 Kč, kde 970.526,40 Kč bylo poskytnuto již v roce 2009 formou zálohy. Zůstatek na účtu 348000 – 0,--Kč.  

Dotace účelové neinvestiční (Statutární město Liberec – projekt Zdravá výživa) – celková výše dotace  11.000,--Kč; čerpáno 11.000,- Kč; 

zůstatek 0,-  

Poskytnuté a přijaté dary 

Účetní jednotka v roce 2010 obdržela finanční dar od České pošty s.p.. ve výši 40.000,--Kč, paní Strejčkové ve výši 50.000,--Kč a  od 

fyzických osob anonymně v souhrnné výši 1.000,-- V tomto roce čerpáno 40.000,--Kč dle určení na vybavení bytu Sosnová. Zůstatek na účtu 

911000 - dary je 302.854,--Kč.  

Přechodné účty aktiv a pasiv 

381… Náklady příštích období – 57.239,90Kč – jedná se o vyúčtované služby a pojištění v roce 2010, nákladově spadající do období 2011. 

389 … - Dohadné účty pasivní – 572.213,11Kč – tato dohadná položka byla vytvořena ve výši předpokládaných nákladů roku 2010. 

Jedná se o nevyúčtované nebo zálohově zaplacené dodávky elektrické energie, vody, plynu, nevyúčtované náklady na telekomunikační 

služby a služby auditora. 

Opravné položky a rezervy 

Účetní jednotka netvořila v r. 2010 žádné rezervy či opravné položky, neboť nenalezla dostatečný titul k jejich případné tvorbě. 

Základ daně z příjmů 

Při stanovení základu DPPO bylo postupováno podle zákona 586/1992 Sb. ve znění platných předpisů k 31.12.2007. Byla uplatněna položka 

snižující základ daně podle § 20 odst.7 zák. 586/92 Sb. ve výši  300.000,--Kč, kterou je účetní jednotka povinna použít ke krytí nákladů své 

hlavní činnosti nejpozději do tří let. 

Součástí daňového základu je rozdíl mezi výnosy a náklady ze ziskových dílčích činností realizovaných v rámci hlavní činnosti. 

Hospodářskou činnost jako takovou společnost nerealizuje. Společnosti vznikla za účetní rok 2010 daňová povinnost ve výši 33.820,--Kč. 
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Zpráva nezávislého auditora 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2010 

Rozhodující zdroje financování 
 
 
Dotační řízení MPSV ČR – účelová neinvestiční dotace pro rok 2010 
- dotace na poskytování sociální služby ve výši 5.920.000,- Kč 
 
 
Individuální projekt Karlovarského kraje „ Poskytování sociálních služeb, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele“ 
- výše poskytnuté dotace 2.569.000,- Kč  
 

 
 
- Dotace z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ na realizaci  projektu reg.č. reg.č. CZ.1.04/3.3.05/31.00014 : Podpora 
pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení Dolmen,o.p.s. 
- výše poskytnuté dotace 1.941.053,- Kč 
 
Statutární město Liberec – Fond Zdraví   
- výše poskytnuté dotace 10.000,- Kč 
 

Další zdroje financování – příspěvky dárců a sponzorů 
Dar ve výši 50.000,- Kč – GSUS, s.r.o. 

Dar ve výši 40.000,- Kč – Nadace Česká pošta,a.s. 

Příspěvky anonymních dárců  celkem v roce 2010 -  1.000,- Kč 
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KKKOOONNNTTTAAAKKKTTTNNNÍÍÍ   ÚÚÚDDDAAAJJJEEE   

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 
Lužická 920/7, 460 01  LIBEREC 1 – Staré Město 

Tel.: 485 107 063 

 
 

EEE---mmmaaaiiilll:::   dddooolllmmmeeennn@@@dddooolllmmmeeennn---llliiibbbeeerrreeeccc...ccczzz   
WWWeeebbbooovvvééé   ssstttrrrááánnnkkkyyy:::   hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...dddooolllmmmeeennn---llliiibbbeeerrreeeccc...ccczzz   

IIIČČČ:::   222777222999111000444999   
Číslo bankovního účtu pro zasílání darů: 202953766/0300. 


