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O SPOLEČNOSTI 

Východiskem pro vznik Společnosti Dolmen bylo snaha zakladatelek umožnit dospělým lidem s mentálním 
znevýhodněním prožít svůj život v přirozeném prostředí běžné komunity, nikoliv v ústavních zařízeních a zájem 
Libereckého kraje v regionu vytvořit alternativní službu sociální péče. Společnost dlouhodobě usiluje o to, aby se 
mohli lidé s mentálním znevýhodněním začlenit do života většinové společnosti  
a stali se tak její přirozenou součástí.  

 

Vznik společnosti a důležité mezníky v jejím vývoji:   

2006 12.4.2006 - registrace společnosti v rejstříku obecně prospěšných společností za účelem 

poskytování sociální služby „Chráněné bydlení“ pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním 

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

a vytváření metodických postupů.  

2007 1.1.2007 se společnost stává registrovaným poskytovatelem sociální služby „Chráněné bydlení“ 

v Libereckém kraji a v rámci SROP zahajuje realizaci projektu „Podpora samostatného bydlení“, díky 

kterému se do chráněného bydlení v České Lípě, Sosnové a v Liberci stěhuje prvních 20 klientů 

z domovů pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích a Jestřebí.  

2008 Během adaptační doby klientů na nové prostředí vzniká film „Nový život“.  

2009 Společnost poskytuje službu „Chráněné bydlení“ již 24 klientům a první z nich vstupují na otevřený 

či chráněný trh práce.  

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

jehož cílem je připravit 20 klientů na vstup na trh práce a pro minimálně 11 z nich zajistit pracovní 

uplatnění. Zároveň se, v rámci projektu „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které 

jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, zapojuje do veřejné zakázky Karlovarského kraje  

a zakládá nové středisko se sídlem v Sokolově. V rámci transformace ústavních zařízení v Sokolově, 

Mariánské, Radošově a Habartově přechází 12 klientů do chráněného bydlení v Sokolově  

a Habartově.  

2011 Díky projektu „Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení“ je zaměstnáno již  

11 klientů a vzniká film s názvem „Mám přání: Chci být soběstačná! Zn.: Pracovat umím.“. Společnost 

připravuje zázemí pro vznik nové sociální služby „Podpora samostatného bydlení“.   

2012 Společnost začíná v Liberci poskytovat sociální službu „Podpora samostatného bydlení“. Rozšiřuje 

službu „Chráněné bydlení“ do lokality Chodov a zahajuje realizaci projektu „Vzdělávání pracovníků 

Dolmen, o.p.s. a zavádění nástrojů pro řízení efektivity poskytovaných služeb“, který je financován 

z OPLZZ. 

2013 Probíhá práce na Manuálu pro hodnocení efektivity poskytovaných služeb.  

2014 Společnost zahajuje realizaci projektu „tréninkového pracoviště Oáza Sokolov“, jehož cílem je zřízení 

tréninkového pracoviště pro rozvoj kompetencí lidí s mentálním znevýhodněním, které jsou 

potřebné pro umístění se na otevřeném či chráněném trhu práce, a vytvoření 11 pracovních míst.  

2015 V rámci vedlejší činnosti společnost zakládá „Tréninkové pracoviště BISTRO Oáza“, kde je 

zaměstnáno v částečných úvazcích 9 lidí s mentálním znevýhodněním.  

2016 Dochází ke změně názvu a právní formy společnosti. Společnost se rozrůstá o dvě nové registrované 

sociální služby – o „Sociálně terapeutickou dílnu“ v Libereckém kraji a o „Podporu samostatného 

bydlení“ v Karlovarském kraji. Tréninkové pracoviště Oáza přechází na samostatnou ekonomickou 

jednotku (Dolmen Oáza s. r. o. – sociální podnik) a společnost se stává jejím 100 % vlastníkem.   

2017            Dochází ke změně sídla společnosti a zároveň probíhá i stěhování zázemí střediska v Sokolově. 
Společnost v tomto roce zahajuje realizaci projektu „Zvýšení dostupnosti sociální práce lidem 
s mentálním postižením v Libereckém a Karlovarském kraji“ a v rámci soutěže podává nabídku 
Libereckému kraji na „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ 



 

  

Část 2 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby s mentálním postižením, osoby 
s kombinovanými vadami“ a dále nabídku „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ 
v Libereckém kraji“ část 1 – Liberec - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými 
vadami. 

 

 

 

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI  

 

Posláním Společnosti Dolmen 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 a podporujeme jejich volbu a nezávislost.  

 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

Cílová skupina: 

Klienti služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují podporu jiné osoby při rozvoji svých 
dovedností i v oblastech každodenního života a zároveň chtějí žít v chráněném bydlení.   

Komu nejsme schopni službu poskytnout: 

Klientem služby se nemůže stát člověk se závažnými poruchami chování, imobilní, se závislostí na alkoholu či jiných 
omamných látkách a člověk, který má zájem prostřednictvím služby „Chráněné bydlení“ řešit pouze svoji bytovou 
situaci.  

Poslání služby: 

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

Způsob dosahování poslání: 

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 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. Zpočátku docházejí asistenti ke klientovi každý den. Později 
mohou docházet jen několikrát týdně. V případě zhoršeného zdravotního stavu mohou u klienta zůstat i přes noc.  

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 na přiměřené riziko - rozhodování o vlastním životě i převzetí zodpovědnosti za svůj život a zároveň 

ochrana klienta v případě nepřiměřeného rizika; 

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

 důstojnost - naše služba zaručuje důstojnost každého klienta; 



 

  

 možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost našich klientů 
a zároveň se snažíme, aby jim námi 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 pracovníků, kteří se věnují klientům v přímé péči.; 

 partnerský přístup – podpora v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života. 

Cíle služby: 

 Podporujeme klienta v tom, aby mohl žít způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří 

nevyužívají sociální služby. 

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

 Podporujeme klienta v oblasti péče o vlastní osobu, o domácnost i v oblasti nakupování  
a hospodaření se svými finančními prostředky. 

 Podporujeme klienta při orientaci ve svém okolí i při využívání běžně dostupných služeb. 

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

  

 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Cílová skupina: 

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

 

Poslání služby: 

Posláním služby je pomoci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním získat nebo si udržet vlastní bydlení,  

a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost i začlenění se do života běžné společnosti. 

Popis služby: 

Jedná se o terénní službu, kterou poskytujeme v domácnosti klientů nebo na jiném místě dle zájmu klientů a našich 
možností v Libereckém a Karlovarském kraji. Klientům pomáháme s úklidem a údržbou domácnosti, se zajištěním 
stravy, s nákupy a hospodařením s finančními prostředky,  při nácviku i upevňování jejich motorických, psychických 
a sociálních schopností i dovedností potřebných pro samostatné bydlení. Doprovázíme je na úřady, k lékaři,  
na zájmové aktivity, do zaměstnání i na instituce poskytující veřejné služby. Pomáháme jim při vyhledávání 
volnočasových aktivit i při získávání návyků, které souvisejí se zařazením do pracovního procesu či běžného života 
společnosti. Nabízíme podporu při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou i podporu v oblasti partnerských 
vztahů.  

Principy služby: 

 respektování osobnosti klienta – 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 důstojnost každého klienta; 

 možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost našich klientů 
a zároveň se snažíme, aby jim námi 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.                                   

Cíle služby: 

 Podpora klienta 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. 

 Podpora při zvládání rizikových situací.  

 

 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

Cílová skupina: 

Klienti služby jsou dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (zejména mentálního), 
kteří nejsou v současné době umístitelní na otevřeném nebo chráněném trhu práce. 

Komu nejsme schopni službu poskytnout: 

Klientem služby se nemůže stát člověk, který potřebuje speciální ošetřovatelskou nebo zdravotní péči a  lidé se 
závažným psychiatrickým onemocněním či agresivním chováním. 

Poslání služby: 

Posláním služby 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. 

Popis služby: 

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní forma poskytování sociálních služeb. Služba je koncipována jako 
dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření obnovy, udržování a zdokonalování návyků a dovedností 
prostřednictvím sociální terapie, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle klientů, které jsou 
specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“. 

 Sociálně terapeutická dílna se nachází na adrese Lužická 7, 460 01  LIBEREC 1. 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. 

Principy, ze kterých poskytování služby 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. 

  

 

  



 

  

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2017 

LIBERECKÝ KRAJ 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LIBEREC  

V Liberci poskytujeme službu Chráněné bydlení v 7 bytech ve třech lokalitách – ve Vesci, v Zeleném Údolí  

a ve Vratislavicích nad Nisou. Ve 2 bytech žijí klienti, kteří potřebují vyšší míru podpory vzhledem ke svému věku  

a zdravotnímu stavu. Z tohoto důvodu jsme se v uplynulém roce zaměřili i na specifika poskytování služby klientům 

v seniorském věku. Je pro nás důležité, aby se naši klienti cítili bezpečně a nebyla narušena jejich důstojnost i v době, 

kdy jim ubývají jejich síly a stávají se plně závislými na pomoci jiné osoby. Jsme rádi, že při naplňování potřeb našich 

klientů můžeme spolupracovat i s dalšími organizacemi a umožnit tak našim klientům zůstat co nejdéle v chráněném 

bydlení, které je již několik let jejich domovem.    

Dále jsme se zúčastnili sportovních her v Doksech, kde jsme se věnovali pohybovým aktivitám, ale i poznávání 

nových míst. Podařilo se nám uskutečnit týdenní pobyt ve Smržovce, kde si naši klienti mohli odpočinout od ruchu 

města, načerpat novou energii v přírodě a prostřednictvím návštěvy muzea a kulturních památek nahlédnout  

do života našich předků.  

V roce 2017 jsme věnovali pozornost také opravám a úpravám bytů dle přání našich klientů.  

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ LIBEREC  

Službu Podpora samostatného bydlení jsme v roce 2017 poskytovali klientům s nižší nebo střední mírou podpory 

(půl hodiny až 8 hodin týdně rozložených do několika dnů v týdnu). Naši klienti jsou dospělí lidé s lehkým či středně 

těžkým mentálním znevýhodněním, kteří žijí sami ve svém bytě. V uplynulém roce jsme s nimi spolupracovali  

na udržení jejich dovedností nebo upevnění návyků, a to zejména v oblasti hospodaření s penězi, péče o domácnost, 

hledání pracovního uplatnění, sociálního začleňování a využívání běžně dostupných služeb. Přestože se jedná  

o klienty, kteří nepotřebují každodenní podporu, je naší snahou i nadále rozvíjet jejich kompetence, a to s ohledem 

na jejich přání, možnosti i zdravotní stav. Konkrétně si v rámci individuálních plánů klienti osvojují například orientaci 

ve své finanční situaci. I lidé s lehkým mentálním znevýhodněním se tak učí zodpovědně se rozhodovat.  

Klienty také podporujeme ve zvládání situací, v nichž v minulosti neměli možnost sami jednat – ať už je to 

komunikace s lékaři, veřejnými službami, zaměstnavatelem nebo interakce v přirozeném prostředí klienta. Značná 

část asistence proto probíhá mimo domácnost klienta. Postupným snižováním míry pomoci asistenta tak klienti 

zažívají pocit plnohodnotnosti a úspěchu, což na druhé straně přináší satisfakci i našim pracovníkům přímé péče.  

Službu „Podpora samostatného bydlení“ jsme poskytovali i klientům, kteří nemají potřebu nebo potenciál se více 

osamostatňovat, ale chtějí setrvat ve svém domácím prostředí a potřebují k tomu pomoc jiné osoby. Jejich osobním 

cílem je nejčastěji udržení současného stavu. I lidé, jejichž touhou není osobní rozvoj, mají potřebu se realizovat. 

Nedílnou součástí náplně asistence se pak stává i podpora smysluplného trávení volného času a pomoc při realizaci 

dlouhodobých zájmů. Jedna z našich klientek například několik let toužila po kompletní rekonstrukci bytu.  S pomocí 

klíčové asistentky začaly v roce 2017 tento plán realizovat. Individuální plán obsahoval několik na sebe navazujících 

drobných kroků od propočítávání finančních možností ve spolupráci s opatrovníkem, přes vyhledávání vhodných 

návrhů po úklidové a přípravné činnosti. Klientka byla do všech kroků osobně zapojená a těší se na nové bydlení 

v původním bytě. 

Dále jsme se v roce 2017 věnovali předávání srozumitelných informací o službě „Podpora samostatného bydlení“ 

pracovníkům městských a obecních úřadů i rodinám s členem se zdravotním znevýhodněním a v souvislosti s úmrtím 

jedné z našich klientek jsme se zabývali otázkou „posledních věcí a přání člověka“ i možnostmi jejich naplnění.  

 

 



 

  

SOCIÁLNÉ TERAPEUTICKÁ DÍLNA LIBEREC  

V Sociálně terapeutické dílně pracujeme s klienty tak, aby se naučili nejen potřebné a užitečné dovednosti pro svou 

vlastní soběstačnost, ale také dovednosti důležité pro získání a udržení zaměstnání. Klienti pracují v týmu. Schopnost 

spolupráce je pro nás důležitá. I tím je připravujeme na pracovní uplatnění v běžném prostředí. Klienti si zde mohou 

rozvíjet a ověřovat své dovednosti v různých činnostech a v prostředí, které vnímají jako bezpečné.  

Docházku do dílny je možné přizpůsobit potřebám klientů. V roce 2017 docházeli někteří klienti denně, jiným stačil 

k pokrytí jejich potřeb jeden den v týdnu či dvouhodinová návštěva například dvakrát v týdnu. Každý klient má, 

během zkušební docházky, možnost si nejdříve vyzkoušet naše programy. Zjistit, co mu vyhovuje, osahat si různé 

materiály a vyzkoušet si různé techniky, zažít chod dílny i poznat ostatní klienty, kteří do dílny docházejí. V uplynulém 

roce docházelo do dílny pravidelně 18 klientů a opakovaně nás navštívili čtyři zájemci o službu. Během roku  

se podařilo oslovit tři nové klienty, kteří nyní službu pravidelně využívají. Stejný počet klientů docházku do dílny 

ukončil z pracovních či zdravotních důvodů. Zároveň byla upravena docházka do dílny čtyřem klientům, kterým  

se podařilo nalézt zaměstnání či jim byl navýšen stávající pracovní úvazek.  

V červnu jsme, v rámci projektu „Motivační pobyt – zaměřený na zdravou stravu, výživu, pohyb a relaxaci“, odjeli do 

horského městečka Smržovka, kde jsme se věnovali všem činnostem uvedeným v názvu projektu. Zdravé vaření, 

pěší výlety, terapii tancem a relaxační cvičení venku doplnil táborák a večery se společenskými hrami. Bohatý 

program měl velký úspěch. 

Velmi oblíbené jsou u klientů i návštěvy výstav a kulturních akcí či procházky do okolí spojené se sběrem přírodnin. 

V loňském roce jsme se vypravili za kulturou, zábavou a poznáním do Severočeského muzea a zoologické zahrady 

v Liberci, na výstavy do městské knihovny v Tanvaldu a do Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje  

a v období před Velikonocemi a Vánoci na trhy a jarmarky na náměstí. Také výlety do přírody se staly pravidelností 

a velkým zdrojem materiálů pro naše výrobky i vaření. Natrhali jsme proutí na pletení věnců či pomlázek. Sbírali 

pampelišky a vyráběli z nich med. Byli jsme v lese na houbách. Pro některé klienty to byla první houbařská výprava 

v jejich životě. Na podzim jsme sbírali kaštany, žaludy, jeřabiny a listí pro výtvarné činnosti. Snažíme se tak nejen 

zlepšit orientaci klientů po městě, ale i vést klienty ke zdravému životnímu stylu, ekologii a zodpovědnému vztahu 

ke svému okolí.  

Během roku jsme také nabízeli naše výrobky k prodeji. Na jaře a v zimě jsme se zúčastnili prodejní výstavy  

na Krajském úřadě Libereckého kraje. Vystavovali jsme výrobky v ČSOB v Praze, v městské knihovně v Tanvaldu, 

v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje a ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených v České Lípě. 

Podařilo se nám rozšířit a obohatit skupinu klientů v dílně o klienty, kteří žijí ve vlastní domácnosti či ve své rodině. 

Tím se snažíme zajistit větší rozmanitost skupiny a ukázat mezi klienty navzájem i jiné vzory a přístupy k řešení 

různých situací. V budoucnu bychom rádi v tomto duchu pokračovali a umožnili také těm, kteří nebydlí přímo 

v krajském městě, ale i v jeho okolí, zapojit se do naší služby a třeba i prostřednictvím ní objevit své zatím skryté 

talenty.  

Na konci loňského roku také proběhlo stěhování naší služby do nových prostor, které lépe vyhovují našim potřebám. 

Velké poděkování patří libereckému Design Studiu za opakované dary materiálu, ale i všem drobnějším dárcům, 

kteří se nám rozhodli věnovat něco, co mohou naši klienti proměnit na něco nového a krásného.   

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ČESKÁ LÍPA A SOSNOVÁ U ČESKÉ LÍPY 

Službu Chráněné bydlení jsme v roce 2017 poskytovali 15 klientům v 6 chráněných bytech a v jednom chráněném 

domě. Jedná se o klienty různého věku s vyšší i nižší mírou podpory. Vzhledem k tomu, že máme klienty  

i v seniorském věku věnujeme velkou pozornost i možnostem vedoucím k udržení si stávajících dovedností  

po co nejdelší dobu a zajištění důstojného staří. Dále podporujeme partnerské soužití a dobré sousedské vztahy.  

 



 

  

V uplynulém roce jsme se zapojili do 2 projektů. V rámci prvního projektu se čtyři naše klientky zúčastnily 

pětidenního lázeňského pobytu v Lázních Mšené, kde mohly,  jako ostatní lázeňští hosté, využívat všechny nabízené 

služby nebo se věnovat odpočinku a procházkám po lázeňském parku. Druhý projekt se týkal vybudování komunitní 

zahrádky v Sosnové u České Lípy, kde si budou moci klienti pěstovat vlastní ovoce, zeleninu či bylinky.    

Při naplňování potřeb našich klientů spolupracujeme s dalšími organizacemi (agentura Rytmus, denní stacionář)  

a doprovázíme klienty na kulturní a veřejné akce. V roce 2017 se někteří naši klienti zúčastnili i tradičního 

Maškarního plesu a sportovních her v Doksech. Tři klientky pravidelně navštěvovaly sociálně terapeutickou dílnu 

v Liberci.  

V uplynulém roce také jeden klient projevil zájem o samostatné hospodaření s penězi a svým přístupem inspiroval  

i další klienty k převzetí zodpovědnosti za svoje finanční prostředky.  

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ ČESKÁ LÍPA 

Službu Podpora samostatného bydlení v České Lípě dlouhodobě využívá jeden klient, a to v rozsahu 6 hodin týdně. 
Služba je mu poskytována dle jeho potřeb v domácnosti nebo na jiném místě.  

 

  



 

  

KARLOVARSKÝ KRAJ 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

Tak jako každý rok, tak i rok 2017 se nesl v duchu získávání nových zkušeností a prohlubování dovedností, jak na naší 

straně, tak i na straně našich klientů. Našim hlavním cílem bylo umožnit dalším lidem s mentálním znevýhodněním 

život v chráněném bydlení. Možnost zkušebního pobytu využili čtyři klienti a mohli si tak ujasnit, zdali služba 

naplňuje jejich očekávání. 

U stávajících klientů jsme v uplynulém roce spolupracovali na rozvoji a udržení již získaných dovedností v oblasti 

péče o vlastní osobu a vedení chodu jejich domácnosti. Snahou týmu je, aby služba vždy odpovídala aktuálním 

potřebám klientů a dokázala reagovat na jejich měnící se potřeby.   

Většina klientů aktivně tráví svůj volný čas. Někteří docházejí do sociálně terapeutických dílen, jiní našli uplatnění na 

otevřeném či chráněném trhu práce. Dvě klientky využívají pracovní rehabilitaci od Úřadu práce. Jedna klientka 

působí jako dobrovolnice v psím útulku.     

Někteří klienti studují na střední škole Euroinstitut. Velkou pozornost také věnujeme zajištění letních rekreací pro 

naše klienty. V roce 2017 jsme spolupracovali s organizacemi Sestry v sukni, Spolurádi a s cestovní kanceláří Balance. 

Díky této spolupráci bylo 8 klientů na letní dovolené u moře. Ostatní klienti se vypravili na výlety po České republice 

nebo trávili dovolenou u své rodiny či známých. Několik klientů se zúčastnilo sportovních her.  

Na konci roku jsme poskytovali službu již 23 klientům v 18 chráněných bytech, které se nacházejí v Sokolově, 

Habartově a Chodově. Závěrem je potřeba vyzdvihnout práci našich asistentů. Díky jejich každodenní práci můžeme 

vidět spokojenost ve tvářích našich klientů i pokroky, kterých dosahují.  

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Cílem této služby pro rok 2017 byl další rozvoj služby a navýšení počtu klientů. Počet klientů se v průběhu roku měnil. 

Někteří klienti se zcela osamostatnili a naši službu již nepotřebují. Věříme, že v budoucnu bude takových klientů 

přibývat. Nejčastěji jsme klientům pomáhali s řešením jejich nevyhovující bytové situace a v oblasti hospodaření 

s penězi. Dále jsme klienty podporovali v oblasti péče o vlastní osobu i domácnost a pomáhali jsme jim 

zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. Snažili jsme se je motivovat k aktivnímu trávení volného času. 

Někteří naši klienti navštěvují sociálně terapeutické dílny, jiní našli uplatnění na trhu práce. Dvě klientky studují.  

Na jaře se klienti účastnili plesu Harmonie a zapojili se do sportovních her v Tloskově. Díky spolupráci s cestovní 

kanceláří Balance mohli někteří klienti vycestovat na dovolenou do zahraničí.  

Na konci roku jsme službu poskytovali 13 klientům v lokalitách Sokolov, Chodov, Kraslice, Karlovy Vary a Cheb.  
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2017 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ 

Hlavními zdrojem financování 
služeb sociální péče chráněné 
bydlení (identifikátor 5227172) 
poskytovaných v Libereckém kraji 
v roce 2017 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 6.139.127,- Kč.  

Z rozpočtu Libereckého kraje 
obdržela Společnost na 
předfinancování osobních nákladů 
v roce 2017 43.000,- Kč. 

Statutární město Liberec poskytlo v roce 2017 Společnosti dotaci na poskytování základních činností ve výši 
325.620,- Kč, a dále město Česká Lípa dotaci ve výši 228.779,- Kč. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly v roce 2017 úhrady 
klientů služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 2.648.232,- Kč. 

Úřad práce Liberec poskytl dotaci na vyhrazené společensky účelné pracovní místo dotaci ve výši 19.460,- Kč.  

 

 

Hlavními zdrojem financování služeb 
sociální péče podpora 
samostatného bydlení (identifikátor 
4353078) poskytovaných 
v Libereckém kraji v roce 2017 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 940.938,- Kč. 

Statutární město Liberec poskytlo 
v roce 2017 společnosti dotaci na 
poskytování základních činností ve 
výši 80.514,- Kč, a dále město Česká 
Lípa dotaci ve výši 17.594,- Kč. 
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Dary Ostatní

13,4%

72,3%

4,8%
6,2%

1,4% 1,7% 0,4%

Zdroje financování - podpora samostatného  bydlení LK 2017 v %

Tržby za poskytovanou péči Vyrovnávací platba MPSV

Vyrovnávací platba LK Vyrovnávací platba Město Liberec

Vyrovnávací platba Město Česká Lípa Dary

Ostatní



 

  

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly v roce 2017 úhrady 
klientů služeb za poskytovanou péči v celkovém objemu 174.700,- Kč 

Z rozpočtu Libereckého kraje obdržela Společnost na předfinancování osobních nákladů v roce 2017 62.000,- Kč.  

 

Hlavními zdrojem financování 
služeb sociální prevence sociálně 
terapeutické dílny (identifikátor 
6650186) poskytovaných 
v Libereckém kraji v roce 2017 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 1.211.125,- Kč. 

Statutární město Liberec poskytlo 
v roce 2017 společnosti dotaci na 
poskytování základních činností ve 
výši 104.619,- Kč. 

Úhrady klientů služeb za poskytovanou stravu činily 49.841,- Kč, tržby z prodeje vlastních výrobků 13.633,- Kč. 

Z rozpočtu Libereckého kraje obdržela Společnost na předfinancování osobních nákladů v roce 2017 56.000,- Kč.  

 

 

 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

 

Hlavními zdrojem financování služby 
chráněné bydlení (identifikátor 
1154490) poskytované 
v Karlovarském kraji v roce 2017 byly 
prostředky neinvestiční dotace 
z rozpočtu MPSV přerozdělované 
prostřednictvím Karlovarského kraje 
na zajištění základních činností 
v celkovém objemu 6.526.400,- Kč a 
dále prostředky účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu Karlovarského 
kraje v celkovém objemu 652.000,- 
Kč. 

Město Chodov poskytlo v roce 2017 
Společnosti dotaci na poskytování 
základních činností ve výši 15.000,-
Kč. 

Úřad práce Karlovy Vary v roce 2017 poskytl příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo dotaci ve 
výši 133.179,-Kč. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů souvisejících se zajištěním služeb byly v roce 2017 úhrady 
klientů služeb za poskytované bydlení a péči v celkovém objemu 2.720.501,- Kč.  
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Hlavními zdrojem financování služby 
podpora samostatného bydlení 
(identifikátor 8798523) poskytované 
v Karlovarském kraji v roce 2017 
byly prostředky z Individuálního 
projektu Karlovarského kraje Podpora 
vybraných služeb sociální prevence, 
prostřednictvím kterého Společnost 
obdržela dotaci ve výši 1.684.700,- Kč.  

Karlovarský kraj v roce 2017 poskytl 
neinvestiční dotaci z prostředků 
poskytovatele ve výši 469.600,--Kč. 

Město Sokolov poskytlo v roce 2017 
Společnosti dotaci na poskytování 
základních činností ve výši 50.000,-Kč. 

Město Chodov poskytlo v roce 2017 Společnosti dotaci na poskytování základních činností ve výši 15.000,-Kč. 

Úhrady klientů za poskytované služby péče činily v roce 2017 339.780,- Kč.  

 

  
ZDROJE A JEJICH ČLENĚNÍ 

v tis. Kč Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost   
Správa 

Tržby za vlastní výrobky 15 0 0 

Tržby z prodeje služeb 5 940 114 0 

Úroky 1 0 0 

Jiné ostatní výnosy 48 5 0 

Přijaté příspěvky (dary) 106 0 0 

Provozní dotace - MPSV 14 818 0 0 

Provozní dotace - kraje 2 666 0 0 

Provozní dotace - obce 1 184 0 0 

Provozní dotace – Úřad práce 153 0 0 

Výnosy celkem  24 939 119 0 
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V rámci hospodářské činnosti pronajímá Společnost Dolmen v Sokolově dvě bytové jednotky. 

 

 

 

Další informace:  

Společnost Dolmen z.ú. v roce 2017 neposkytla členům správní rady ani revizorovi  žádné odměny. 
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

Společnost v roce 2017 nerealizovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a životního prostředí. 

NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ 

v tis. Kč Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost   
Správa 

Spotřeba materiálu 707 0 0 

Spotřeba energie 1 206 50 0 

Opravy a udržování 227 0 0 

Cestovné 161 0 0 

Náklady na reprezentaci 86 0 0 

Ostatní služby 2 349 17 0 

Mzdové náklady 14 447 0 84 

Mzdové náklady  - náhrady nemoc 44 0 0 

Zákonné sociální pojištění 4 657 0 28 

Ostatní sociální pojištění 57 0 0 

Zákonné sociální náklady  54 0 0 

Zákonné sociální náklady 415 0 1 

Ostatní sociální náklady 154 0 0 

Daň silniční 6 0 0 

Daň z nemovitostí 0 1 0 

Ostatní daně a poplatky 6 0 0 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 0 0 

Úroky 0 23 0 

Dary 1 0 0 

Jiné ostatní náklady 119 12 0 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

256 27 0 

Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku 

-83 0 0 

Poskytnuté členské příspěvky 10 0 0 

Náklady celkem  24 997 130 114 

 



 

  

REALIZOVANÉ PROJEKTY  

 

Poskytovatel dotace:  Statutární město Liberec 

Účel dotace:  realizace projektu „Motivační pobyt – zaměřeno na zdravou výživu, pohyb a relaxační 
techniky“  

Období realizace:    

Výše příspěvku:   20.650,- Kč 

„Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence.“ 

 

 

 

 

 

Poskytovatel dotace:  Město Česká Lípa 

Účel dotace:  realizace projektu „Zvýšení kvality života lidí s mentálním postižením – Komunitní 
zahrádka, Ozdravný pobyt“   

Období realizace:   06/2017- 12/2017 

Výše příspěvku:   25.120,- Kč 

 

 

 

 

Projekt: „Zvýšení dostupnosti sociální práce lidem s mentálním postižením v Libereckém a Karlovarském kraji“ 

Registrační číslo:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002281 

Popis projektu: Projekt řeší potřebu zvýšení dostupnosti včasné a efektivní intervence sociální službou u lidí s 
mentálním znevýhodněním, která je poskytovaná terénní formou na území obcí se sociálně vyloučenou lokalitou v 
Karlovarském a Libereckém kraji. Předmětem projektu je zakoupení dvou osobních automobilů, které budou využívat 

pracovníci poskytující služby cílové skupině formou služby podpora samostatného bydlení. 

Období realizace: 07/2017 – 03/2018 

Rozpočet: 881.100,- Kč z toho 748.935,- Kč prostředky EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu,  88.110,- Kč prostředky SR ČR a  44.055,- Kč vlastní zdroje financování. 
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PODPORUJÍ NÁS 

 

https://www.mpsv.cz/                                    http://www.kr-karlovarsky.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.zivykraj.cz      https://www.kraj-lbc.cz/ 

 

 

                                                                         

 

  

https://www.mestochodov.cz/      http://www.sokolov.cz/ 

     

 

    

http://mucl.cz/        http://www.liberec.cz/cz/ 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017 

  



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  



 

  

ZPRÁVA AUDITORA 

 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2018 

 

 Udržet kvality poskytovaných služeb. 

 Posilovat týmovou spolupráci a pozitivně motivovat pracovníky. 

 Posílit týmy ve všech místech poskytování služeb o spolupracovníky se zkušeností a ochotou pečovat o 

seniory, rozšířit okruh vzdělávacích programů o oblast péče o seniory. 

 Směřovat činnost tak, aby klienti s vyšší mírou podpory využívali sociální službu chráněné bydlení a klienti 

s nižší mírou podpory službu podpora samostatného bydlení. 

 Navázat spolupráci se subjekty poskytujícími sociální služby stejné cílové skupině včetně spolupráce 

mezinárodní. 

 Přibližovat  metodické postupy napříč středisky Společnosti Dolmen. 

 Plánovat zajištění služeb tak, aby  jejich rozvržení respektovalo osobní život pracovníků v přímé péči. 

 Intenzivně pracovat na osvětě odborné a laické veřejnosti o poskytovaných službách. 

 Vyhledávat možnosti  finančních a lidských zdrojů potřebných pro zajištění volnočasových aktivit klientů. 

 Zahájit práce na tvorbě Strategie pro přechod klientů žijících v domácnostech v obci Habartov do jiných 

lokalit v rámci Karlovarského kraje. 

 Zjišťovat právní aspekty k vykonatelnosti práva klienta na své poslední přání, tak aby jej respektoval 

opatrovník i stát. 

 

 

 

  



 

  

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Společnost Dolmen, z.ú. 

nám. Českých bratří 36/1, Liberec V – Kristiánov  460 05    

IČ 27291049 

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

Tel.: 774 714 737 

e-mail: info@spolecnostdolmen.cz 

web: www.spolecnostdolmen.cz 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ  

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

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

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

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

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Koordinátorka služby Podpora samostatného bydlení: Mgr. Bohdana Bensaoucha,  

e-mail: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz 

Sociální pracovnice: Mgr. Renata Bečková, tel: 725 841 763, e-mail: beckova@spolecnostdolmen.cz 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

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

 

KARLOVARSKÝ KRAJ  

ul. Jednoty 1628, Sokolov 356 01 

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: 702 051 912,  

e-mail: petrikova.eliska@spolecnostdolmen.cz 
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