
SPOLEČNOST DOLMEN, z.ú.
sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením 

a kombinovanými vadami.

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY 
v lokalitách Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald

Nechcete se stěhovat ze svého domova či žít v pobytové 
službě? Jste dospělá žena nebo muž s mentálním postižením 
či kombinovanými vadami a chcete se o sebe umět postarat?

Jste rodič dospělého člověka s  mentálním postižením 
či kombinovanými vadami a obáváte se toho, co s ním bude, 
až vám dojdou síly?  

Můžeme Vám pomoci!

terénní služba

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI
• úklid domácnosti, plánování nákupu a samostatné 

nakupování, hospodaření s penězi, praní a žehlení, 
příprava jídla, samostatné cestování, komunikace 
s  okolím, reakce v  rizikových situacích, práce 
s mobilním telefonem a počítačem;

•  jednání  na  úřadech,  komunik ace s   lék ař i 
a zaměstnavateli, kontakt s rodinou, doprovody 
k lékaři, do práce, na kulturní akce, k přátelům apod.

Neposkytujeme zdravotní služby!

KOLIK SLUŽBA STOJÍ
Služba je dle zákona zpoplatněná. Za službu zaplatíte 

120 Kč za hodinu.

Pokud máte ještě nějaké otázky, prosím, 
kontaktujte nás.

Sociální služba podpora samostatného bydlení je � nancovaná z Operačního programu 
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu 

Libereckého kraje prostřednictvím projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro 
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji.“
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KONTAKT
Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří 36/1, 460 05 LIBEREC V - Kristiánov
IČ: 27291049

www.spolecnostdolmen.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Renata Bečková

tel.: 725 841 763
e-mail: beckova@spolecnostdolmen.cz

Koordinátorka služby 
podpora samostatného bydlení:

Mgr. Bohdana Bensaoucha
tel.: 776 662 676

e-mail: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



KDO JSME
Nezisková organizace, která má DLOUHOLETOU 

ZKUŠENOST s poskytováním sociálních služeb (chráněné 
bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně 
terapeutická dílna) dospělým lidem s  mentálním 
postižením a kombinovanými vadami. Jsme tu pro vás 
již od roku 2006.  

PROFESIONÁLNÍ TÝM, který s  vámi vyhodnotí vaše 
potřeby a poskytne vám pomoc a podporu na vaší cestě 
k co nejvíce samostatnému životu. 

CO DĚLÁME
S klienty pracujeme INDIVIDUÁLNĚ. Poskytneme vám 

pomoc a podporu v těch oblastech života, ve kterých to 
skutečně potřebujete.

Naši pracovníci za vámi přijedou do vaší domácnosti 
nebo na jiné místo, které si spolu domluvíte.  Nemusíte 
se nikam stěhovat! 

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

„Jsem tady ráda. Asistenti mi pomáhají počítat peníze, 
s  vařením a chodí se mnou k  doktorovi. Sama chodím 
na výlety a pěšky do práce. Jsem samostatnější.“ 

(klientka Jana)

„ To, co jsem si dříve tajně přála, se mi plní. V Dolmenu mi 
pomohli naučit se hodně věcí.“ 

(klientka Markéta)

PRO KOHO TU JSME
Službu poskytujeme lidem s mentálním postižením 

a kombinovanými vadami ve věku 18-65 let.

Jsme tu:

• pro vás, kteří se chcete osamostatnit a bydlet 
nezávisle na rodičích či zařízení a potřebujete v tom 
podporu;

• pro vás, kteří už bydlíte sami, ale potřebujete 
pomoc s péčí o sebe, o domácnost i se začleněním 
do společnosti; 

• pro vás, kteří jste se náhle ocitli ve své domácnosti 
sami (nejčastěji po smrti blízké osoby) a potřebujete 
podporu ve zvládnutí této nové role. 

Službu vám nemůžeme poskytnout v  případě, že 
jste imobilní, závislá(ý) na návykových látkách, máte 
agresivní chování či jiné závažné poruchy chování 
a chronické duševní onemocnění. 


