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O SPOLEČNOSTI 
 

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

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

služby v Libereckém a Karlovarském kraji. 



 
POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

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

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

Klienty služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným 
dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti. Služba není určena lidem, kteří se samostatně 
nepohybují (mají tělesné postižení, které vyžaduje pomoc druhé osoby a bezbariérové bydlení). Není rovněž určena 
lidem se závažnou psychiatrickou diagnózou. 
 
Poslání 

Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takovou 
podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným s životem 
svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. 
 
Způsob dosahování poslání 

 Našim klientům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb zajišťují asistenti, jenž za nimi 
dochází do bytu či domu, ve kterém klienti žijí. Klienti bydlí samostatně v bytě nebo sdílí domácnost ještě 
s dalšími klienty. 

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

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

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

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

 
Principy služby            

1. dodržování základních lidských práv a svobod – naši klienti mají stejná práva jako ostatní občané této země; 
2. důstojnost – naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého klienta; 
3. možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost našich klientů 

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

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

klientů a v případě změny na ně i pružně reagovaly. 

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
 

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

Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení je umožnit lidem s mentálním postižením žít 
samostatný život ve vlastním bytě i v případě, že potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 
Komu je služba určena 

Klienti naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří bydlí sami ve vlastním bytě a potřebují 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Kritéria pro přijetí jsou následující. Zájemce o službu má mentální postižení, 



nepotřebuje nepřetržitou pomoc jiné osoby a má uzavřenou nájemní nebo podnájemní smlouvu ke svému bytu. 
Služba není neposkytována osobám s duševním onemocněním. 
 
Způsob dosahování poslání 

Sociální služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v bytech klientů na 
území města Liberec. 

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

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

 
 

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

Respektujeme právo klientů na přiměřené riziko. 
 
 
 
 
Principy služby 
 

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

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

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

zároveň se snažíme, aby jim naše poskytnutá podpora v maximálně možné míře umožňovala samostatné 

rozhodování o vlastním životě; 

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

5. individuální přístup – naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb jednotlivých klientů a 

v případě změny na ně i pružně reagovaly. 

                                                
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 

Liberecký kraj 
 
Chráněné bydlení  
               

V roce 2014 jsme se věnovali klientkám s vyšší mírou podpory, 
upravili jsme větší byt, tak aby byl vhodný pro klientku seniorského věku, 
která se zde pohybuje s chodítkem a zároveň, aby měla každá ze tří klientek 
svůj pokoj, své soukromí. Tato přestavba se velice zdařila a postupně se zde 
klientky zabydlovaly a upravovaly a zdobily vše ke své představě, aby se zde 
cítily dobře, a to vše za pomoci asistentů. 
Při poskytování služby klientce seniorského věku spolupracujeme s Denním 
stacionářem u Sv. Antonína v Liberci, kam klientka pravidelně dochází. Vždy 
společně konzultujeme potřeby klientky, tato spolupráce je opravdu 
výborná.  



             Ke konci roku 2013 organizaci poskytlo Statutární město Liberec další byt určený k poskytování služby 
chráněné bydlení. Do bytu se nastěhovaly dvě klientky, které se dříve neznaly a věkově i povahově jsou rozdílné. 
Proto jsme hodně času věnovali jejich soužití a nastavení společných pravidel, což se během krátké doby dařilo a 
nyní jsou obě klientky ve společném soužití spokojené. Věnovali jsme se také hledání práce pro tyto klientky, 
výsledek nebyl vždy pozitivní, ale klientky si vyzkoušely různé činnosti a mají nyní více zkušeností. 
             V únoru roku 2014 jsme převzali byt jiné organizace, která ukončila svoji činnost a s bytem jsme převzali i dva 
klienty, muže. Tato zkušenost pro nás byla nová. Oba dva klienti s námi spolupracují, a tak se nám brzy podařilo 
společně vydefinovat oblasti, ve kterých potřebují naši podporu.  
              Klienti mají rádi společenské akce, proto se rádi účastní 
kulturních akcí v Liberci (ples vozíčkářů, zábavy v Koloseu). Každý rok se 
s chutí zapojují do vyrábění různých ozdob a s těmito svými výrobky se 
účastní prodejních velikonočních a vánočních trhů na Krajském úřadu 
v Liberci. Současně je to místo kde potkávají své přátele z ústavů, se 
kterými prožili velkou část života nebo nově získané přátele z jiných 
organizací.  
Všichni rádi navštěvují nová místa, takže vždy přivítají možnost výletu, 
rádi poznávají nová města, učí se cestovat a využívat běžných služeb. 
              V letošním roce asistenti služby prošli intenzivním vzděláváním. 
Vzdělávací aktivity byly financované z prostředků Individuálního projektu 
„Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji“ prostřednictvím Úřadu práce. Velkým přínosem byl Základní kurz bazální 
stimulace. Získané dovednosti využíváme především u klientek seniorského věku. Na konzultacích k individuálnímu 
plánování jsme řešili konkrétní situace našich klientů v rámci systému spolupráce a na případových supervizích jsme 
se věnovali aktuálním i dlouhodobým obtížným situacím u některých klientů. Osvědčila se týmová spolupráce při 
hledání vhodných řešení pod vedením externího konzultanta.  

 
 

Cesta do lázní 

 
 

  



Podpora samostatného bydlení  

 
              Službu podpora samostatného bydlení poskytujeme od letošního roku nejen v Liberci, ale také v České Lípě. 
Hlavní oblastí podpory v této službě je pomoc v oblasti hospodaření s penězi a náročnějších činnostech souvisejících 
s chodem domácností.  
 

             
Součástí práce asistentů je podpora klientů při hledání zaměstnání a udržení si práce.  

V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s chráněnou dílnou Žeha, kde jsou zaměstnány 2 klientky služby 
chráněného bydlení a 2 klientky služby podpory samostatného bydlení. Dlouhodobým zaměstnavatelem jedné 
z klientek je Restaurace u Poláků. Klientka je zde zaměstnaná už 6 let a je v práci velmi spokojená.  Je to místo jejího 
zaměstnání, a zároveň místo, kde získává cenné sociální vazby se svými spolupracovníky. Dvě klientky pracovaly v 
letošním roce v prádelně Centra zdravotní a sociální péče Liberec. 

 

 

 

 

Na výletě 

 
 
 
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Dovolená v Chorvatku 

 

 
 

  



 

Příklad dobré praxe – Partnerský vztah klientů chráněného bydlení  
 

 

             Paní K. je 35 let. Do chráněného bydlení v České Lípě přišla v roce 2013.  Velmi si přála odstěhovat se od své 
rodiny, kde dlouhodobě žila v obtížné situaci. Rodiče klientky s využívaním sociální služby nesouhlasili. Přechod 
z rodiny do sociální služby podpořila sociální pracovnice obecního úřadu.  V rodině žila paní K. v celkově 
nevyhovujících poměrech. Žila ve velmi malé místnosti bez okna a dveří. Hygienické podmínky byly v rodině velmi 
špatné, a tak se paní K. nepodařilo vytvořit si ani základní hygienické návyky. V současné době se paní K. s rodinou 
nestýká, někdy by ji ráda navštívila, např. na Vánoce, ale její rodina o ni nejeví zájem. Nebylo pro ni spoustu věcí 
samozřejmých, ale v chráněném bydlení dostala šanci žít plnohodnotný život a sama projevila snahu učit se a 
poznávat vše nové. Začala poznávat Českou Lípu a okolí, chodit na procházky, do obchodů, knihovny, bazénu, na 
keramiku apod., což pro ni před příchodem do služby bylo pro ní nepředstavitelné. Postupně se naučila velmi dobře 
zvládat většinu domácích prací. Ráda by opět našla práci, protože nedávno o práci přišla.                                       
 
              

Panu V. je 46 let, před příchodem do služby chráněné bydlení žil v rodině své sestry. Se svou sestrou a její 
rodinou udržuje i nadále velmi dobré vztahy. Často do rodiny jezdí při různých příležitostech. Je velmi manuálně 
zručný. V bydlišti své sestry byl velice oblíbený. Lidem v okolí často za menší finanční obnos vypomáhal různými 
pracemi, např. složení dřeva apod. V chráněném bydlení v Sosnové žije téměř tři roky. Po příchodu do Sosnové začal 
pečovat o zahradu a skleník. Pomáhal také při stěhování jiných klientek, kdy perfektně zvládl také demontáž i montáž 
stěhovaného nábytku. Pan V. má nyní práci, chodí uklízet na čtyři hodiny denně. 
 
 
                Oba klienti si našli k sobě postupem času cestu, vzájemně se navštěvovali, společně docházejí do Libertinu 
na keramický kroužek. Postupně se při vzájemném doprovázení domů více sblížili.  
Paní K. s panem V. po čase začali uvažovat o společném bydlení, což se jim za podpory službou podařilo zrealizovat. 
Nyní společně žijí v domku v Sosnové. Domek obývají společně s dalšími dvěma uživatelkami. Mají sami pro sebe svůj 
pokoj, o který společně pečují. Pořídili si papouška, o kterého se spolu s nadšením starají. Kromě kurzu keramiky, 
který stále navštěvují, mají také další společné koníčky. Společně navštívili také rodinu pana V., která paní K. přijala.      
 
 

V současnosti plánují společnou budoucnost  s minimální podporu asistence. 

 

 

 

 

 

 
  



Karlovarský kraj 
 
                Každý rok je pro naší službu rokem rozvoje, zkvalitňování poskytovaných služeb, změn v kapacitě služby. 
V roce 2014 došlo k největším změnám v chodovském středisku.  
 
                Na žádost paní Lenky, která chtěla žít samostatný život v jiném domě, jsme získali do pronájmu komerční 
byt v Palackého ulici, nedaleko od ostatních chráněných bytů v ul. Luční. Paní Lenka se tak mohla přestěhovat a 
splnit si své přání. Dále jsme do služby chráněné bydlení do Chodova přijali dva nové klienty. Oba přišli z rodiny. 
Prvním z nich byl v září pan Daniel, který byl do té doby převážně sám. Žil sice s maminkou, ale ta většinu roku tráví 
pracovně zahraničí, a tak doma Dan zůstával na vše sám a bez podpory, kterou potřeboval. Naší službu vyhledal za 
pomoci své přítelkyně Jiřky, která je shodou okolností také naší klientkou. Chtěli žít v chráněném bydlení spolu, a 
tak si u nás Dan podal žádost, kterou bylo možné vyřídit prakticky okamžitě, neboť v chráněném bytě, kde Jiřka bydlí, 
byla dostatečná kapacita pro dva. Oba tak začali novou etapu svého života – partnerský život. Mimochodem 
partnerských párů nám v celkově v chráněném bydlení přibývá. V Sokolově začali žít ke konci roku 2014 společně 
pan Jiří se slečnou Šárkou. Ve všech našich střediscích je tedy jeden partnerský pár. 
 

Pan Jiří a slečna Šárka 
 

              Za podpory svých sester vyhledala naší službu a začala jí od 
října v Chodově využívat, slečna Zuzana. Ta do té doby žila doma 
s maminkou. Poté, co zdravotní stav maminky vyžadoval 
hospitalizaci v nemocnici a posléze v pobytové sociální službě pro 
seniory, začali sourozenci slečny Zuzany hledat vhodnou sociální 
službu i pro ni.  
 
                Nejdříve se obrátili na domov pro osoby se zdravotním 
postižením, kde jim byla doporučena služba chráněné bydlení a 
dozvěděli se tak o nás. Skutečnost, že lidé s handicapem dnes již 
nejsou automaticky umísťováni do ústavní péče, považujeme za velmi významný posun v postoji k těmto lidem. 
Obzvlášť nás pak potěší, když je právě organizace Dolmen,o.p.s. těmto lidem doporučena. V tomto ohledu máme 
nejednu dobrou zkušenost s DOZP „Pramen“ v Mnichově“ a DOZP „Sokolík“ v Sokolově. Velmi si toho vážíme a tímto 
jim také děkujeme! 

 
                 Pro všechna střediska – Sokolov, Habartov a Chodov – je společné velmi zásadní téma, a tím je způsobilost 
k právním úkonům, terminologií nového Občanského zákoníku „svéprávnost“. Klientům pomáháme v naplňování 
potřeb ve všech oblastech života, ale máme-li pro rok 2014 vyzdvihnout jednu, pak je to pomoc a podpora při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Proč? Do roku 2014 byly z našich 26 klientů téměř dvě desítky těch, kteří 
byli ke způsobilosti k právním úkonům zbaveni nebo v ní byli nějakým způsobem omezeni. Konkrétně se úplné 
zbavení týkalo 12 lidí a dalších 7 mělo nějaké omezení.  
 
                   V tabulce níže uvádíme přehled o změnách v oblasti svéprávnosti, které tento rok v souvislosti se změnou 
Občanského zákoníku přinesl. Z přehledu je patrné, že stále ještě přetrvává snaha okresního soudu lidi ve 
svéprávnosti omezovat, ačkoliv tohoto institutu má být využíváno pouze v krajním případě. Role naší služby při 
přezkoumání svéprávnosti u klientů spočívá především v jejich doprovodu k soudnímu znalci z oboru psychiatrie, 
kterého klient zpravidla ani nezná. Je nutné mu poskytovat podporu také během vyšetření tímto lékařem, která 
spočívá zejména v pokládání otázek jinak, a to tak, aby jim klient lépe porozuměl a ve vysvětlování toho, jak jako 
služba fungujeme a jakou podporu klientovi poskytujeme. Dále píšeme zprávy k soudu o tom, co klient samostatně 
zvládá, v jakých oblastech potřebuje naší podporu apod. V neposlední řadě doprovázíme klienty k soudnímu jednání, 
kde se snažíme o to, aby rozhodnutí soudu ve věci svéprávnosti bylo adekvátní jejich potřebám. Ne vždy se nám to 
daří. Důležité je se však nevzdávat, a tak v případě nepřiměřeného omezení ve svéprávnosti pomáháme klientům 
s odvoláním ke krajskému soudu. V roce 2014 jsme tak učinili ve dvou případech, i když nepřiměřených omezení 
vydal okresní soud více. Je pro nás totiž důležité zvažovat také přínos takového odvolání pro klienty, jakou zátěž jim 
to přinese. Pokud je míra zátěže v podobě stresu a nejistoty příliš vysoká, nezbývá, než se s rozhodnutím soudu 
smířit. Ve dvou případech jsme však odvolání ke krajskému soudu podali. Nebyli jsme na to sami. Velice nám v tomto 
směru pomohla Liga lidských práv, konkrétně pak Mgr. Barbora Rittichová, které velice děkujeme za spolupráci. Její 
zkušenosti, odhodlání klientů a podpora organizací snad budou pro úspěšné rozhodnutí soudu dostačující.   
 



Přehled přezkoumaných soudních rozhodnutí podle NOZ 

Stav k 31. 12. 2013 

Klienti zbavení způsobilosti k právním úkonům 12 

Klienti omezení ve způsobilosti k právním úkonům 7 

Celkem 19 

V průběhu roku 2014 přezkoumáno celkem 14 

S výsledkem navrácení svéprávnosti 0 

S výsledkem navrácení svéprávnosti s ustanovením 
opatrovníka dle § 465 nebo § 469 NOZ 

4 

S výsledkem omezení svéprávnosti 10 (2 neskončená řízení) 

Odvolání ke krajskému soudu 2 

 
             V polovině roku 2014 bylo přestěhováno zázemí střediska v Sokolově. Opustili jsme prostory objektu bývalé 
Okresní hygienické stanice v Sokolově, v ulici Chelčického 1938 a zabydleli jsme se ve druhém patře administrativní 
budovy Záchranné služby v Sokolově, v ulici Slovenská 1596. Prostory zde máme o něco menší, ale má to své výhody. 
Máme k sobě blíže, což nám všem umožňuje komplexnější přehled o dění a práci v  středisku. 
 
              Na závěr bychom se chtěli podělit o úžasnou věc, která se nám podařila a ze které nemáme radost jen my, 
ale především klienti. Na jaře jsme ve spolupráci s  paní ředitelkou a ekonomkou společnosti zpracovali projektovou 
žádost v rámci výzvy Integrace sociálně vyloučených osob na trh práce Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a projekt nám vyšel.  
Nese název „Tréninkové pracoviště Oáza – Sokolov“, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00194. 
 
Je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu a jeho realizace započala 1. 11. 2014.  Jeho cílem je zřízení 
tréninkového pracoviště, kde na základě úspěšně absolvovaného kurzu najde pracovní uplatnění 11 klientů. 
V současnosti je do projektu zapojeno 14 klientů, kteří se účastní Základní kurzu pracovního uplatnění. Tento bude 
realizován po dobu pěti měsíců a je rozdělen na teoretickou a praktickou část v celkovém rozsahu každé části 165 
hodin. Účastníci kurzu se vzdělávají v oblastech bezpečnosti a zdraví při práci, zdravovědy, etikety a stolničení, 
základů vaření a úklidových prací. Na Základní kurz pracovního uplatnění bude navazovat individuální příprava 
účastníků, kterým nestačil Základní kurz k osvojení potřebných znalostí a dovedností, za účelem jejich upevnění a 
prohloubení. Během kurzu se účastníci budou profilovat 
do připravovaných pracovních pozic, jako je např. 
pomocný kuchař, úklidový pracovník, pomocný 
pracovník obsluhy a další. Klienti jsou za tento projekt 
velmi vděční. Jsou nadšeni z toho, že mají možnost se 
vzdělávat, rozvíjet se a že řada z nich najde i pracovní 
uplatnění, které v regionu Sokolovska pro lidi 
s mentálním znevýhodněním prakticky není.   
 

 
 
 
 

 

 
 
  



Příklad dobré praxe 
 
 Adaptační proces na sociální službu chráněné bydlení bývá u lidí, kteří se přestěhovali především z ústavní 
péče, velmi rozdílný a také různě dlouhý. Někomu stačí půlrok, někomu rok, aby si zvyknul na nové prostředí, systém 
spolupráce, možnost samostatného rozhodování apod. Jsou však i lidé a o jednom z nich je tento příběh, kterým 
adaptace na novou sociální službu může trvat i mnohem déle. 
  

SLEČNA JARMILA A JEJÍ CESTA CHRÁNĚNÝM BYDLENÍM 
 
               Jarmile je 27 let. Do chráněného bydlení se přestěhovala na jaře 2011 
z DOZP „Sokolík“ v Habartově. Nejdříve sdílela domácnost spolu s dalšími  
3 klientkami. Krátce po přestěhování se u ní začaly projevovat závažné poruchy 
chování s výraznými hlasitými záchvaty vzteku a agrese. Tyto projevy značně 
negativně působily na ostatní klientky. U Jarmily docházelo k častému střídání 
nálad, sebepoškozování apod. Světlé chvíle, kdy byla klientka dobře naladěná, 
byly výjimečné a trvaly pouze několik minut. Několikrát byla hospitalizována 
v psychiatrické léčebně, odkud se vracela „stabilizována“ pod vlivem silné 
medikace. Silná medikace u Jarmily vedla spíše k propadu jejích schopností se o 
sebe postarat, a tak veškeré činnosti spojené s péčí o sebe a domácnost byly 
v režii asistentů chráněného bydlení.  
 
               Ke konci roku 2011 se nám podařilo získat pro Jarmilu samostatný byt, 
v rámci případové supervize a týmových porad jsme se snažili nastavit přístup ke klientce a spolupráci tak, aby se 
v té spolupráci cítila dobře ona i personál. Menších úspěchů se nám u Jarmily podařilo dosáhnout zhruba v únoru 
2012, kdy i přes vliv silné medikace se častěji, byť jen na krátko, zapojovala do aktivit spojených s vedením 
domácnosti. Záchvaty vzteku a agrese byly díky silné medikaci méně intenzivní, ale stále přetrvávaly i několikrát 
denně. Na jaře 2012 Jarmila onemocněla zápalem plic. Její stav vyžadoval hospitalizaci v nemocnici a po zlepšení 
stavu následně ještě hospitalizaci na oddělení následné péče psychiatrické léčebny v Dobřanech. Na tomto oddělení 
u ní docházelo k postupnému snižování psychiatrické medikace, u některých léků i k úplnému odbourání. Během 
jejího pobytu v léčebně jsme se důkladně připravovali na její návrat a opět jsme spolupráci s touto klientkou řešili 
v rámci případové supervize a týmových porad. Všichni jsme si přáli, aby se Jarmila v chráněném bydlení cítila dobře, 
aby nemusela zůstat v psychiatrické léčebně, odkud se již vrátit do chráněného bydlení dle sdělení lékaře neměla, 
protože prý pro ni tato služba nebyla dostačující. Jako vhodnější službu viděl lékař domov pro osoby se zdravotním 
postižením nebo domov se zvláštním režimem. Jarmila se nakonec směla vrátit zpět domů – do chráněného bydlení. 
Vrátila se s výrazně sníženou medikací, velmi aktivní, komunikativní a veselá. Byla jiným člověkem. Jak sama říkala, 
tak v nemocnici se jí stále někdo věnoval a nemusela nic dělat, což se jí velmi líbilo. Emoční pohoda nevydržela 
Jarmile dlouho. Po dvou týdnech od návratu z nemocnice se u ní opět začaly vyskytovat záchvaty vzteku a agrese, 
kdy křičela, házela věci, trhala ze sebe šaty a napadala i asistenty. V tomto období nám pomáhaly týmové porady a 
spolupráce s psychiatrem.  
 
                Za zlomový rok, kdy už se dá mluvit o tom, že se Jarmila adaptovala na chráněné bydlení, se dá považovat 
rok 2013. V tomto roce se výrazně zlepšila kvalita života klientky a zlepšila se i spolupráce s asistenty. Jarmila se 
zapojila do individuálního plánování, byla motivovaná k různým činnostem i k odpočinku. Naučila se odpočívat, 
protože únava zvyšovala počet jejích záchvatů vzteku. Navštěvovala výtvarný kroužek, doma se zapojovala do vaření, 
úklidu, zařizovala si byt novým nábytkem apod. Její poruchy chování nadále přetrvávaly, ale záchvaty vzteku a agrese 
nebyly tak časté a intenzivní. Naučili jsme se rozpoznávat ty chvíle, ve kterých se začíná dostávat do emoční 
nepohody a snažili jsme se o její zklidňování za pomoci masáží šíje, poslechu hudby, povídáním, četbou a jiných 
terapeutických technik. Ve chvílích, kdy byla klidná a dobře naladěná, jsme s ní mluvili o tom, jak se v nepříjemných 
chvílích s ní cítíme a jak by s tím ona mohla pracovat. Vyvarovat se spouštěčům jejích záchvatů nebylo vždy úplně 
možné, ale vždy jsme si společně ujasnili a sjednotili pracovní postupy s touto klientkou a tím jsme si postupně mezi 
sebou vymezili jasné hranice spolupráce.   
 
              Nejúspěšnějším rokem byl pro slečnu Jarmilu rok 2014. Spolupráce s ní byla založena na dohodách. V této 
době Jarmila začala chápat smysl slov spolupráce, dohoda. Stejně tak začala vnímat výhody dobré spolupráce a 
nevýhody nespolupráce. Má přesně popsáno, co znamená, když dobře spolupracuje – podílí se na chodu 
domácnosti, chodí pravidelně cvičit, na procházky, je aktivní, dbá o svůj zevnějšek apod. Také má přesně pospáno, 
jak to vypadá, když nespolupracuje – křičí na lidi, rozbíjí vybavení domácnosti, sebepoškozuje se, odmítá léky, svléká 



se na veřejnosti. Společně s klíčovou pracovnicí vytvořily systém hodnocení, kdy si Jarmila dělá svůj přehled. Za dny, 
kdy se vydrží ovládat, si dělá plus a za dny, kdy nespolupracuje, si dělá mínus. Za 29 kladných bodů jede v doprovodu 
své klíčové pracovnice do Vánočního domu do K. Varů. Jarmila miluje vánoce. Byly to v jejím životě pravděpodobně 
ty nejkrásnější dny.  
 
               Ve spolupráci s Jarmilou se velmi osvědčilo plánování dne, kdy si každé ráno s asistentem vyjmenují, co se 
bude celý den dělat a vše se zapíše do kalendáře. V plánování dne se Jarmila cítí bezpečně, má ráda jasno a jistotu. 
K její emoční pohodě přispívá také její aktivizace. Všichni dbáme na to, aby dodržovala svůj denní režim, protože 
další věc, která jí poskytuje jistotu a bezpečí, je pravidelnost a každodenní rituály. 1x týdně chodí cvičit, účastní se 
kurzu zdravovědy, který pro ní připravila metodička střediska. Jezdí pravidelně do Sokolova odevzdávat na Dolmen 
pokladny, vyzvedává si své finanční prostředky, a dochází na úřady. V minulosti o tyto aktivity neměla zájem, dnes jí 
baví být toho všeho součástí. Také jezdí za svým přítelem Pavlem do DOZP „Sokolík“ v Sokolově.  
 
                Spolupráce s Jarmilou je dnes úplně jiná, než dříve. Asistenti se na služby u ní těší. Jarmila je veselá a 
vtipkuje s nimi. Samostatně se stará o domácnost, dnes už u ní asistenti neuklízí a ona je na to právem pyšná. Má 
krásně a moderně zařízený byt, který si neničí. Za tímto velkým posunem stojí celý tým pracovníků střediska 
Habartov společně s vedením, PhDr. Hynek Jůn, PhD., Mgr. Jan Šlosárek a spousta mravenčí práce. Součinnost týmu 
a jednota v postupech práce je úžasná. Máme schopnost dobře komunikovat a naslouchat si. Všechny asistentky 
dodržují veškeré požadavky klíčového pracovníka a respektují dohody s Jarkou. Pečlivě se připravujeme na týmové 
porady, konzultace i supervize. Prošli jsme řadou vzdělávacích aktivit. Velmi přínosné pro nás bylo školení bazální 
stimulace a získané dovednosti využíváme právě u této klientky. Jak Jarmila sama říká „ dělají mi bazálku “, mám 
moc ráda mumii. Je to pro ni výborná terapie, která ji zaručeně uklidní a ona si u ní odpočine.   
 
                  Na této společné cestě jsme se setkali i s množstvím překážek, které jsme proměnili ve výzvy. Například 
nechuť rodiny se vídat s Jarmilou byla šance pro ni si zažít jejich odmítnutí a smířit se s ním. Byla to pro ni šance najít 
si jiný smysl života. Okolí, které Jarmila dříve děsila a pohoršovala, dostalo šanci pochopit, že je to její volání o pomoc 
a o pozornost. Ona jim mohla ukázat, že je užitečným členem komunity a může jim svým způsobem také pomoci. 
Starším nájemníkům domu občas pomůže s vynesením odpadků. Problém s aktivizací, kdy Jarmilu odmítali pro její 
neschopnost se přizpůsobit režimu v sociálně terapeutických dílnách, zůstal na nás, ale myslíme si, že jsme tuto 
překážku překonali a dokázali jsme to v rámci organizace skvěle. 
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EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
VÝVOJ A STAV JMĚNÍ 

 

Fondy Dolmen, o.p.s. v Kč k 1.1.2014 změna k 31.12.2014 

Vlastní jmění  1 479 -102 1 377 

Fondy 3 428 71 3 499 

Jmění celkem  4 907 -31  4 876 

 
 

STAV MAJETKU A JEHO STRUKTURA 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek  10 0 10 

Dlouhodobý hmotný majetek  2 821 0 2 821 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku  -811 143 -954 

Zásoby 0 0 0 

Pohledávky  1 446 383 1 829 

Krátkodobý finanční majetek 3 595 1 608 5 203 

Jiná aktiva 69 829 898 

Majetek celkem 7 130 2 677 9 807 

 
 

STAV ZÁVAZKŮ A JEJICH STRUKTURA  
 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 1 197 2 039 3 236 

Jiná pasiva 930 194 1 124 

Závazky celkem 2 127 2 233 4 360 

 
 

NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ 
 

Účel 
Poskytování obecně 
prospěšných služeb 

Doplňková činnost  Správa o.p.s. 

Spotřeba materiálu 1 231 0 0 

Spotřeba energie 1 281 0 0 

Opravy a udržování 358 0 0 

Cestovné 157 0 0 

Náklady na reprezentaci a propagaci 51 0 0 

Ostatní služby 2 008 0 0 

Osobní náklady  13 703 0 72 

Daně a poplatky 8 0 0 

Ostatní náklady  148 0 0 

Odpisy 143 0 0 

Poskytnuté příspěvky  6 0 0 

Náklady celkem  19 094 0 72 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace Dolmen, o.p.s. nemá zdroje z vedlejší a doplňkové činnosti. 

Veškeré náklady byly vynaloženy v souvislosti se zajištěním základních činností a  plněním obecně 
prospěšných služeb, pro které byla společnost Dolmen, o.p.s. založena. 

  

 

 
VÝNOSY A JEJICH ČLENĚNÍ V TIS. KČ 

 

Výnosy 
Poskytování obecně 
prospěšných služeb 

Doplňková 
činnost  

Správa o.p.s. 

Tržby za vlastní výkony 5 291 0 0 

Úroky 10 0 0 

Ostatní provozní výnosy 117 0 0 

Přijaté příspěvky   51 0 0 

Provozní dotace  14 268 0 0 

Výnosy celkem  19 737 0 0 

 
ZDROJE FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2014 

 

Zdroj v tis. Kč Podíl v %    

Dotace MPSV  12 422 660 66,3  

Město Česká Lípa 8 700 0,0  

Statutární město Liberec  425 000 2,3  

Liberecký kraj 225 000 1,2  

Karlovarský kraj  165 000 0,9  

Úřad práce ČR 70 666 0,4  

Úhrady klientů služeb  5 249 480 28,0  

Ostatní výnosy 179 045 1,0  

Zdroje  celkem  18 745 551 100,0  
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REALIZOVANÉ PROJEKTY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ  
 

MINISTERTSVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

 
 
Neinvestiční dotace z kapitoly 313  - MPSV na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách: 

- služba chráněné bydlení v Karlovarském kraji    6.118.260,- Kč 

- služba chráněné bydlení v Libereckém kraji    5.645.400,- Kč 

- služba podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji             659.000,- Kč 

 

 
 

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 
 

 

 
 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Oblast podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 

Název projektu:  Tréninkové pracoviště Oáza - Sokolov 

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

Cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je vytvořit 11 pracovních míst pro lidi s mentálním znevýhodněním, kteří jsou i přes vysoký stupeň 

invalidity schopni pracovat.  

Náklady projektu: 3.105.451,20 Kč 

Období realizace: 11/2014 – 10/2015 

 

 

 

 
 
Poskytovatel příspěvku: Úřad práce České republiky 

Název projektu:  Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji 

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

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

Období realizace:  04/2014 – 06/2015 

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2014: 

- Individuální plánování v podmínkách chráněného bydlení - rozsah 64 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek 

celkem: 108.891,- Kč 

- Základní kurz Bazální stimulace – rozsah 24 výukových hodin; počet účastníků 2; příspěvek celkem: 25.824,- Kč 

- Terapie problémového chování II – rozsah 44 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek celkem: 82.907,- Kč 

Název projektu:  Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji 

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

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

Období realizace:  04/2014 – 06/2015 

Realizované vzdělávací aktivity v roce 2014: 

- Individuální plánování v podmínkách chráněného bydlení - rozsah 64 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek 

celkem: 225.568,- Kč 

- Základní kurz Bazální stimulace – rozsah 24 výukových hodin; počet účastníků 2; příspěvek celkem: 25.702,- Kč 

- Terapie problémového chování II – rozsah 44 výukových hodin; počet účastníků 14; příspěvek celkem: 91.431,- Kč 
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Poskytovatel příspěvku: Karlovarský kraj / Fond na podporu nestátních neziskových 

organizací 

Název projektu:  Udržení kvality poskytovaných služeb lidem s mentálním postižením po 

přechodu z ústavní péče 

Cíl: zajistit odpovídající kvalitu poskytovaných služeb   

Období realizace:  01/2014 – 12/2014 

Výše příspěvku: 165.000,- Kč 

 

 

 

 

Poskytovatel dotace: Statutární město Liberec 
Účel dotace: zajištění základních činností souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení  

Období realizace:  01/2014 – 12/2014 

Výše příspěvku: 389.000,- Kč 

 
Poskytovatel dotace: Statutární město Liberec / Fond zdraví 

Účel dotace: vybavení chráněných bytů 

Období realizace:  01/2014 – 12/2014 

Výše příspěvku: 36.000,- Kč 

 

 
Poskytovatel grantu: Město Česká Lípa 

Účel grantu: zajištění činností v sociální oblasti   

Období realizace:  01/2014 – 12/2014 

Výše příspěvku: 8.700,- Kč 

 

 

 
Poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace EURONISA 

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

Období realizace:  06/2014 

Výše příspěvku: 20.000,- Kč 

 

 

 

 
Poskytovatel příspěvku: Úřad práce České republiky 

Účel příspěvku: dotace na společensky účelná pracovní místa  

Období realizace:  01/2014 – 12/2014 

Výše příspěvku: 100.902,- Kč 
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ZPRÁVA AUDITORA 
 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 


