
 
 

 

  

 

Výroční zpráva 

2019 
 



1 
 

Obsah 

O SPOLEČNOSTI 3 

Strategie společnosti 3 

Poskytované sociální služby 4 

1. Chráněné bydlení 4 

2. Podpora samostatného bydlení 5 

3. Sociálně terapeutické dílny 6 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 7 

Liberecký kraj 7 

Liberec a Česká Lípa 7 

Chráněné bydlení 7 

Podpora samostatného bydlení 8 

Liberec 8 

Sociálně terapeutické dílny 8 

Akce 9 

Pobyt v Jizerských horách 9 

Pobyt Provodín 9 

Den otevřených dveří 9 

Další kulturní akce 9 

Data o poskytovaných službách v Libereckém kraji 10 

Karlovarský kraj 10 

Sokolov 11 

Chráněné bydlení 11 

Podpora samostatného bydlení 11 

Akce 12 

Jarmark radosti 12 

Akce pro dobrou věc 12 

Další kulturní akce 12 

Data o poskytovaných službách v Karlovarském kraji 13 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 14 

Organogram 14 

Liberecký kraj - přepočtené úvazky pracovníků 15 

Vzdělávání 15 

Karlovarský kraj - přepočtené úvazky pracovníků 15 

Vzdělávání 15 

Infekce COVID a předpokládané dopady souvisejících opatření 19 



2 
 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A FINANČNÍ ZPRÁVA 17 

Liberecký kraj 17 

Karlovarský kraj 17 

Účetní závěrka za rok 2019 19 

Zpráva auditora 20 

MEZNÍKY V HISTORII SPOLEČNOSTI 21 

REALIZOVANÉ PROJEKTY A DONÁTOŘI 23 

 

 

 

 

Zkratky použité v textu 

CHB – chráněné bydlení 

PAS – porucha autistického spektra 

PSB – podpora samostatného bydlení 

STD – sociálně terapeutická dílna 

 

 

  



3 
 

O společnosti 

Východiskem pro vznik Společnosti Dolmen byla snaha zakladatelek umožnit dospělým lidem s 

mentálním znevýhodněním prožít svůj život v přirozeném prostředí běžné komunity, nikoliv v 

ústavních zařízeních. Tuto snahu podpořil i Liberecký kraj, který měl zájem v regionu vytvořit 

alternativní službu sociální péče. Na Liberecký kraj poté navázal i Karlovarský kraj, jehož zájem byl 

totožný a podpořil rozšíření služeb i do západní části republiky.  

Posláním Společnosti Dolmen je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním 

a PAS 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. 

Strategie společnosti 

Společnost Dolmen dlouhodobě a intenzivně usiluje o to, aby se lidé s mentálním znevýhodněním 

a PAS mohli začlenit do života většinové společnosti a stali se tak její přirozenou a plnohodnotnou 

součástí. Pracovníci společnosti se pravidelně setkávají a společně řeší další směřování organizace. 

Rozvojové plány společnosti vychází ze závazku, že budeme vykonávat svou práci v souladu s těmito 

morálními hodnotami: 

 Lidská důstojnost  

 Důvěra  

 Tolerance  

 Cílevědomost  

 Poctivost  

 Empatie  

 Spolupráce  

 Pomoc  

 Respekt 

 Svoboda 

 Kvalita  

 Odpovědnost  

 Profesionální přístup 

 

Hlavním cílem rozvojové strategie společnosti je zvyšování kvality všech poskytovaných služeb a to 

prostřednictvím zvyšování kvality bydlení a kvalitního výkonu práce celého týmu. Dalšími cíli jsou 

rozšíření poskytovaných služeb podpora samostatného bydlení do dalších lokalit Libereckého a 

Karlovarského kraje. V neposlední řadě máme zájem zaměřit pozornost na zaměstnávání klientů a 

aktivní trávení jejich volného času. Dlouhodobě se snažíme nabízet a poskytovat službu lidem 

s poruchou autistického spektra a v souladu s tímto cílem dbáme na odpovídající odborné 

dovednosti a znalosti týmu. 
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Kromě těchto cílů, které mají přímý dopad na život klientů, se společnost rozhodla zmodernizovat 

softwarové vybavení pracovníků, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže při vykazování 

výkonů. Nový software odpovídá moderním trendům v oblasti informačních technologií.  

Poskytované sociální služby 

Společnost Dolmen, z. ú. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Je oprávněna poskytovat tyto sociální služby: 

1. Chráněné bydlení 

Poslání služby 

Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a PAS žít v běžných 

domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, 

domácnost a začlenění se do společnosti. 

Cíle služby 

 Klient, který žije v běžné domácnosti chráněného bydlení způsobem života srovnatelným s 

životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. 

 Klient, kterého podporujeme v rozvoji nebo v udržení jeho schopností a dovedností. 

 Klient, který s podporou asistenta pečuje o svou domácnost, nakupuje a hospodaří se svými 

financemi, pečuje o svůj zevnějšek a zdraví.  

 Klient, který s podporou asistenta orientuje ve svém okolí, využívá běžně dostupných 

služeb, jako je hromadná doprava, kadeřník, kosmetika atd. 

 Klient, kterého podporujeme v partnerských vztazích, udržování kontaktu s rodinou, přáteli 

vychází se svými sousedy a navazuje nové vztahy potřebné k životu ve společnosti.  

 Klient, kterého podporujeme, aby si udržel nebo našel práci v sociálně- terapeutické dílně, 

chráněné dílně nebo na otevřeném trhu práce a seberealizoval se ve volném čase. 

 Klient, kterého podporujeme v jeho rozhodnutích, podporujeme jeho názor a posilujeme 

jeho sebevědomí. 

 Klient, který je připravený opustit chráněné bydlení, za účelem samostatného života nebo 

za podpory jiné sociální služby např. podpora samostatného bydlení. 

 Klient pokročilého seniorského věku, který si přeje důstojně dožít v chráněném bydlení. 

Zásady služby  

 Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky  

 Pomáháme jim v uplatňování jejich práv 

 Respektujeme jejich názor 

 Podporujeme jejich volbu a nezávislost 

 Respekt je naše zásada! 
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Cílová skupina 

Klienti služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním a PAS, kteří potřebují podporu jiné 

osoby při rozvoji svých dovedností i v oblastech každodenního života a zároveň chtějí žít v 

chráněném bydlení.  

2. Podpora samostatného bydlení 

Poslání služby 

Posláním služby je pomoci lidem s mentálním znevýhodněním, PAS a kombinovanými vadami získat 

nebo si udržet vlastní bydlení a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost a 

začlenění se do společnosti. 

Cíle služby 

 Podpora klienta v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve 

svém přirozeném prostředí 

 Podpora klienta v samostatném a zodpovědnému rozhodování  

 Podpora klienta ve zvládání přiměřených rizikových situací 

 Podpora klienta ve využívání běžně dostupných veřejných služeb ve svém okolí a v trávení 

volného času dle svých představ a možností 

 Podpora klienta v získávání a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu v 

běžné společnosti 

 Podpora klienta v získávání a udržování potřebných schopností a dovedností pro získání a 

udržení si pracovního uplatnění 

 

Zásady služby 

 Služba je založena na spolupráci klienta a týmu poskytovatele 

 Klient je aktivně zapojen do individuálního plánování průběhu služby, ale také do hodnocení 

kvality poskytované služby 

 Služba klade důraz na využívání a rozvoj schopností a dovedností klienta 

 Klientovi je poskytována pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to 

potřebuje 

 Služba respektuje klienta se všemi jeho právy a povinnostmi 

 Služba motivuje klienta k rozvoji schopností a dovedností a orientaci v běžných životních 

situacích 

Cílová skupina 

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním a PAS, kteří žijí v domácnosti ve 

svém přirozeném prostředí, a proto, aby v tomto prostředí mohli samostatně žít, potřebují pomoc 

jiné osoby. 
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3. Sociálně terapeutické dílny 

Poslání služby 

Posláním služby je pomoc dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a PAS při osvojování si 

dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném životě, včetně návyků potřebných k uplatnění 

se na trhu práce. 

Cíle služby 

 Podporovat klienta při získávání a udržování pracovních návyků (vedení k samostatné práci 

na zadaném úkolu, k pravidelné docházce, k samostatnému rozhodování)  

 Podpora klienta v oblastech, které vedou k větší samostatnosti v jeho osobním životě 

(požádáním o pomoc, samostatnost ve stravování, podpora přirozených vazeb s okolím a s 

vrstevníky) 

 Podporujeme rozvoj manuálních dovedností klienta při individuálních činnostech (zvládnutí 

nácviku nových dovedností a postupů při vyrábění a tvoření, práce podle postupu, rozvoj 

kreativity a estetického vnímání). 

Zásady služby  

 Individuální přístup ke klientovi 

 Podpora klienta k samostatnosti a nezávislosti 

 Respekt ke klientovi a jeho rozhodování 

 Diskrétnost, zachovávání mlčenlivosti 

 Rovný přístup ke klientovi 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří nejsou z důvodu 

zdravotního postižení uplatnitelní na otevřeném, nebo chráněném trhu práce. Službu poskytujeme 

i lidem s poruchou autistického spektra (PAS).  
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Zpráva o činnosti 

Liberecký kraj 

V Libereckém kraji poskytujeme tři registrované sociální služby, chráněné bydlení, podpora 

samostatného bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. Vždy pracujeme s klienty individuálně a 

společně hledáme oblasti, ve kterých potřebují naši podporu. Zároveň se snažíme, aby činnosti, 

které klienti zvládnou sami, dělali podle svých možností a představ. Společnost Dolmen 

v Libereckém kraji spolupracuje s dalšími organizacemi, které přispívají k naplňování potřeb našich 

klientů. Mezi ně patří Centrum zdravotní a sociální péče Liberec – pečovatelská služba, ale i Hospic 

sv. Zdislavy. V rámci pracovního uplatnění jsou pro klienty partnery Chráněná dílna Žeha, hotel 

Petra, pivovar Konrád, Chráněná dílna Tulipán, občanské sdružení D.R.A.K., Galerie Liberec, pekárna 

Albert a další. 

Liberec a Česká Lípa 

Chráněné bydlení 

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

Údolí, a ve Vratislavicích nad Nisou. Tři byty jsou ve Vesci. V těchto bytech žijí klienti s vyšší mírou 

podpory. Asistenti se zde věnují nejvíce činnostem podporujícím stabilitu zdravotního stavu klientů 

a udržení stávajících schopností. Tento rok jedna z klientek absolvovala operaci kyčle a za podpory 

asistentů se během krátké chvíle mohla vrátit do svého domova v chráněném bydlení.  

U klientů, s nižší mírou podpory, kteří žijí v bytech v Zeleném údolí a Vratislavicích, se nejčastěji 

věnujeme činnostem spojeným s péčí o domácnost. Důraz klademe také na navázání a udržení 

stávajících vztahů s rodinou a přáteli. Během roku 2019 se dva klienti přestěhovali do vlastního bytu, 

kde nadále využívají službu podpora samostatného bydlení. Jeden klient se přestěhoval do České 

Lípy za svou přítelkyní. Vzhledem k těmto změnám jsme během roku měli příležitost realizovat dva 

zkušební pobyty pro nové zájemce o naši službu. Zároveň se do jednoho uvolněného bytu v Liberci 

přistěhovaly dvě klientky z České Lípy, které o tuto příležitost dlouhodobě stály z důvodů blízkých 

rodinných vztahů v Liberci. 

Do budoucna bychom se rádi zaměřili především na získávání menších bytů, které by byly vhodnější 

pro podporu samostatnosti a zajišťovaly by soukromí každého klienta.    

V České Lípě jsme poskytovali v roce 2019 službu celkem 16 klientům v chráněném. Službu chráněné 

bydlení poskytujeme celkem v sedmi bytech v České Lípě a v domě v Sosnové. Službu chráněné 

bydlení využívají tři partnerské dvojice. Velkou výzvu v roce 2019 pro nás představoval neslyšící 

klient, kterému jsme poskytovali službu alternativním způsobem, ve kterém jsme se vzdělávali, 

abychom mu poskytovali co nejkvalitnější službu. Přijali jsme také jednoho klienta, který pochází z 

Dětského domova Jablonné v Podještědí.  Toto je pro nás nová zkušenost, kterou bereme jako 

možnost pracovat s mladými lidmi, kteří dosud nezažili samostatný život. To na nás klade jiné nároky 

ve způsobu práce s důrazem na osamostatnění klienta.  

Nejvyšší míru podpory poskytujeme klientům v domě v Sosnové.  Zde bydlí starší klientky, u kterých 

se věnujeme převážně procvičování paměti a s tím související udržení stávajících schopností a 

dovedností. Neméně důležitou součástí naší práce je také podpora a pomoc v hygieně. U klientek v 
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důchodovém věku jsme zaměřeni na jejich zdravotní stav a děláme vše proto, abychom jim 

zachovali důstojný a kvalitní život v bytě, kde jsou zvyklé. U partnerských dvojic jsme více zaměřeni 

na hospodaření s financemi a věnujeme se otázkám společného soužití. V ostatních bytech se 

věnujeme převážně vaření, péči o domácnost a podporujeme zapojování klienta do využívání 

veřejných služeb, jako jsou návštěvy knihoven, muzeí, botanických zahrad, ale i hledání kořenů 

klientů spojené s návštěvou rodných měst.  

Podpora samostatného bydlení 

Služba pomáhala při naplňování potřeb klientů v oblasti: péče o domácnost, zajištění stravování, 

zajištění kontaktu se společenským prostředím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňování 

práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, ale i v oblasti osobní hygieny a 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.  

Službu podpora samostatného bydlení jsme v roce 2019 poskytovali osobám, které bydlí ve své 

domácnosti sami, i rodinám s dospělým členem se zdravotním znevýhodněním. Službu také využíval 

k řešení své nepříznivé situace jeden klient bez domova. V roce 2019 byla služba poskytována 13 

klientům z území ORP Liberec a Frýdlant. Díky projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro 

osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, byla služba nabízena i zájemcům v lokalitách 

ORP Jablonec nad Nisou a Tanvald.  

Velká pozornost byla věnována podpoře klientů v soudní síni, vyhledávání rodinných příslušníků, 

využívání běžně dostupných služeb, ale i alternativní komunikaci. Podařilo se naplnit přání 

některých klientů nalézt své rodinné příslušníky, se kterými se mnoho let neviděli. Také situace 

klienta bez domova se díky naší podpoře zlepšila. Má nového opatrovníka, který hájí jeho zájmy a 

tak již není obyvatelem ulice. Velkou radost máme i z rozhodnutí soudu, který podpořil námi podané 

návrhy na úpravu rozsahu svéprávnosti klientů, či využití alternativní komunikace v běžném životě 

naší klientky.  

Služba se tak postupně dostává do širšího povědomí i lidí, kteří nemají ve své rodině či blízkém okolí 

dospělého člověka se zdravotním znevýhodněním nebo se s ním běžně nesetkávají v rámci své 

profese. Důkazem o kvalitě služby svědčí to, že ji opatrovníci a rodinní příslušníci klientů hodnotí 

jako přínosnou. 

Liberec 

Sociálně terapeutické dílny 

V sociálně terapeutické dílně se zaměřujeme na individuální práci s klienty a rozvíjení jejich 

potenciálů. Programy směřují k osvojování si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném 

životě, a také návyků potřebných k uplatnění se na trhu práce. Klienti se učí dovednostem, které 

mohou využít ve vlastní domácnosti a také zde získávají potřebné zkušenosti a návyky, které mohou 

uplatnit v zaměstnání. Vytváříme pro klienty příjemné prostředí, kde se nejen učí novým 

dovednostem, ale také rozvíjejí další složky své osobnosti v oblasti sebedůvěry. 

V roce 2019 jsme poskytly službu 20 klientům. Z toho v průběhu roku začali využívat službu 4 noví 

klienti. Za rok 2019 jsme pružně reagovali na žádosti o službu. Všem žadatelům jsme vyšli vstříc a 

umožnili jsme jim docházet do dílny ve dny, které pro ně byly vhodné.  
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Nově jsme se zaměřili na rozšíření programu dílny o venkovní aktivity. Byla založena komunitní 

zahrada s vyvýšenými záhony pro pěstování bylinek a zeleniny, které následně využíváme při vaření. 

U zahrady jsme vytvořili venkovní zázemí, kde mohou klienti v létě pracovat a trávit příjemný čas 

na čerstvém vzduchu. Pro zlepšení individuálního přístupu ke klientům, jsme je rozdělili do dvou 

skupin. Také se nám daří dělit programy, tak aby se naší klienti cítili dobře a měli dostatek času a 

prostoru na získávání nových dovedností. Při vyrábění jsme se zaměřili na přírodní materiály, které 

můžeme nasbírat společně s klienty v přírodě. Jednáme s truhlářskou dílnou o pravidelném 

dodávání dřevěných zbytků a odřezků, které bychom dále zpracovávali. 

Akce  

Pobyt v Jizerských horách 

Již třetím ročníkem jsme navázali na týdenní pobyt klientů v krásném prostředí Jizerských hor 

zaměřený na zdravý životní styl, pohyb a relaxaci, který byl realizován v červnu 2019. Projekt v délce 

jednoho pracovního týdne byl financován Statutárním městem Liberec, z Fondu zdraví a prevence 

pro rok 2019. Klienti si tento pobyt velice chválí, a rádi by, aby se realizoval i v následujících letech. 

Pobyt Provodín 

Již podruhé byl realizován týdenní pobyt v Provodíně, který byl proběhl v srpnu 2019. Pobyt byl 

zaměřen na pohyb, zdravovědu, relaxaci, výlety po okolí a výlet na Máchovo jezero. Projekt v délce 

jednoho pracovního týdne byl financován městem Česká Lípa. Na tento pobyt se klienti vždy moc 

těší a byli by rádi, pokud by se mohl realizovat i v dalších letech. 

Den otevřených dveří 

Na začátku měsíce října jsme se také zapojili do celostátní akce „Den otevřených dveří“, která 

probíhala v rámci Týdne sociálních služeb ČR. 

Další kulturní akce 

Velkou pozornost jsme v roce 2019 věnovali i publicitě služby PSB. Za účelem informování široké 

veřejnosti o naší službě jsme v měsících březen a duben prezentovali službu na výstavě „Doteky 

jara“ v tanvaldské městské knihovně a na velikonoční prodejní výstavě na Krajském úřadě 

Libereckého kraje. V červnu nás zájemci o službu mohli potkat na akci „Den zdravotně postižených“ 

v Jablonci nad Nisou. Dále jsme byli na miniveletrhu sociálních služeb v Hejnicích, který byl součástí 

odborné konference „Sociální práce na Frýdlantsku“. V listopadu a prosinci jsme prezentovali službu 

PSB na již tradiční vánoční výstavě v tanvaldské městské knihovně a vánoční prodejní výstavě na 

KÚLK. 

Všichni naši klienti rádi navštěvují nová místa, vždy přivítají možnost výletů, poznávají nová města, 

navštěvují koncerty a kina. V neposlední řadě se učí cestovat a využívat běžně dostupné služby. 

Tento rok jsme se opět, ve spolupráci se sdružením tělesně postižených zúčastnili sportovních her 

v Doksech. Klienti se zde věnovali pohybovým aktivitám a zároveň měli příležitost potkat své 

přátelé. 
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Data o poskytovaných službách v Libereckém kraji 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V LIBRECKÉM KRAJI R. 2019 

 
Chráněné bydlení 

Podpora 
samostatného 

bydlení 

Sociálně 
terapeutické dílny 

Počet klientů 30 14 19 

z toho muži 5 7 4 

z toho ženy 25 7 15 

Průměrný věk 51,2 45,4 48,1 

Počet hodin asistence celkem 27 124 7 641 3584 

Průměr hodin na 1 klienta 904,1 545,8 183,5 

 

Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj stejně jako Liberecký patří k nejmenším krajům v České republice. Svou kapacitou 

služby chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení Společnost Dolmen v Karlovarském 

kraji patří k největším poskytovatelům těchto sociálních služeb.  

Dlouhodobým cílem organizace je zvyšování kvality všech poskytovaných služeb. Pravidelně 

revidujeme a vyhodnocujeme potřeby klientů služeb a reagujeme na potřeby nové. Průběžně 

pracujeme s individuálními plány a Standardy kvality. Do těchto činností jsou zapojeni jak klienti, 

tak pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a metodik služby. Pro dobré naplňování 

potřeb našich klientů spolupracujeme i s jejich rodinami a opatrovníky. Klientům se snažíme nabízet 

a zprostředkovat různé skupinové či individuální akce (dovolené, koncerty, kino, plesy apod.) tak, 

aby měli možnost se podílet na veřejném a kulturním životě v obcích, ve kterých žijí i mimo ně.  

Spolupráce s organizací Rytmus, která přispěla u některých klientů k jejich zařazení na trh práce v 

rámci jejich služby podporované zaměstnávání či sociální rehabilitace. Jedna z klientek díky podpoře 

této organizace získala, alespoň krátkodobé zaměstnání jako uklízečka ve škole. Převážně však 

podporu v oblasti zaměstnávání získávají klienti od našich pracovníků. Kromě toho, že 

spolupracujeme s návaznými službami, tak v rámci pracovního uplatnění či přípravy na něj 

kooperujeme s bistrem Dolmen Oáza, s.r.o., kde jsou zaměstnáni 2 klienti služby podpora 

samostatného bydlení. Denní centrum Mateřídouška provozuje sociálně terapeutické dílny, které 

naši klienti navštěvují a získávají znalosti a dovednosti důležité jak pro běžný život, tak i pro budoucí 

uplatnění na chráněném trhu práce. Stejně tak se naši klienti vzdělávají na střední škole Euroinstitut, 

která jim umožňuje získat vzdělání v učebních oborech kategorie E a v praktické škole.  

Dalším partnerem je pro naše klienty Potravinová banka Karlovarského kraje, jejímž 

prostřednictvím zajišťujeme pravidelně potravinovou pomoc pro 4 - 5 klientů, kteří jsou v tíživé 

finanční situaci. Nově jsme navázali spolupráci s organizací Gopala, o.p.s., se kterou se snažíme 

společně řešit dluhy a exekuce našich klientů. 
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Sokolov 

Chráněné bydlení 

Rok 2019 byl celkově pro středisko v Karlovarském kraji plný změn a zvratů. Došlo k navýšení počtu 

registrovaných bytů pro sociální službu chráněné bydlení z 18 na 20 bytů. Prvním nově 

registrovaným bytem byl v únoru 2019 byt na Slavíčkově ul. v Sokolově o velikosti 1+KK. Druhý byt 

registrovaný v prosinci 2019, a to byt 1+1 v bytovém domě v Sokolově, ul. Závodu míru. Tento byt 

prošel celkovou rekonstrukcí. Na začátku roku 2019 čerpalo službu chráněné bydlení 23 klientů. V 

průběhu roku se počet klientů změnil a k 31. 12. 2019 bylo v chráněném bydlení 24 klientů.  

V prvním čtvrtletí roku jsme prostřednictvím služby chráněné bydlení řešili tíživou sociální situaci 

dvou žadatelek o službu, kde vážný zdravotní stav stárnoucích rodičů znemožňoval péči o potomka 

s mentálním znevýhodněním. Vstoupili jsme tak do životů dvou lidí, kterým postupně odešli jejich 

blízcí a nemohli dále setrvávat ve svém domácím prostředí, na které byli doposud zvyklí. Navzdory 

tomu se však na službu i na nové bydlení velmi rychle adaptovali. Jedna z klientek se adaptovala 

natolik dobře, že ještě v tomto roce přešla do samostatného bydlení s podporou naší druhé, terénní 

služby. 

Ve druhém čtvrtletí jsme řešili změny u našich stávajících klientů v Sokolově. Chráněné bydlení naší 

organizace je velmi individualizovaná služba. Klienti žijí převážně samostatně v menších bytech, 

garsonkách. Je jen několik málo dvojic (ne partnerských), které obývají společnou domácnost, a to 

bývá důvod, že se někdy potýkáme s problémy v soužití. Takové problémy nás v červnu 2019 přiměly 

k řešení, které jsme nazvali „Akce kulový blesk“. Během jednoho dne jsme přestěhovali 5 klientů 

služby, abychom vyhověli požadavku na přestěhování jednoho páru, který již nechtěl obývat 

společnou domácnost. Akce to byla velmi náročná a potřebovala velké organizační, finanční i 

personální zdroje. Předcházelo jí vyjednávání s rodinami klientů a opatrovníky, aby změnu bydlení 

podpořili i u těch, kteří nebyli přímo nefungujícím soužitím dotčeni.  

Kromě stěhování klientů jsme museli opustit i prostory kanceláří a zázemí střediska Sokolov měnilo 

počtvrté svou adresu.   

S podporou sociálních pracovníků služby se pravidelně opatrovníci získávají podporu v uplatňování 

nároků na dávky a služby našich klientů.  

Podpora samostatného bydlení 

Tuto službu poskytuje na území Karlovarského kraje v různých obcích, jako například: Sokolov, 

Chodov, Karlovy Vary, Kraslice, Lomnice, Habartov. Od prosince 2019 se stalo dalším místem 

poskytování této služby v Karlovarském kraji město Ostrov. Za období roku 2019 byla služba 

poskytována celkem 19klientům. Do roku 2019 jsme vstupovali s počtem 15 klientů. V průběhu roku 

se počet klientů neustále měnil a k 31. 12. 2019 čerpalo tuto službu 14 lidí. Během celého období 

byla služba PSB ukončena u 5 klientů, kdy důvodem pro ukončení služby byla ve třech případech 

nevyhovující bytová situace a opatrovníci tak situaci řešili přestěhováním klientů do služby 

chráněné bydlení. V jednom případě se jednalo o chráněné bydlení v Liberci, ve dvou případech o 

chráněné bydlení Pata Hazlov u Chebu. Službu v průběhu roku začali využívat postupně 4 noví 

klienti, z toho od července nově klientka, u které jsme v březnu řešili její tíživou sociální situaci 

službou chráněné bydlení, kde byla dočasně na dobu určitou umístěna k jedné z našich klientek v 
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Sokolově. Od července 2019 se přestěhovala do pronajatého bytu, který s podporou naší služby 

nalezla a zařídila. Během krátké doby se naučila žít samostatně a osvojila si celou řadu potřebných 

dovedností pro život.  Na konci roku službu na vlastní žádost ukončila. Důvodem byla její nová 

potřeba, a to žít si svůj život zcela samostatně. Případ této klientky považujeme za skvělý příklad 

dobré praxe, kdy služba naplnila svůj účel. 

Klienti, kteří čerpají službu podpora samostatného bydlení, s podporou této služby řeší i záležitosti 

týkajících se svých finančních, zdravotních a jiných problémů. Za velký úspěch roku 2019 

považujeme finanční stabilizaci dvou klientek (došlo k přiznání příspěvku na péči a zvýšení invalidity 

z 2. stupně na 3. stupeň). Několika klientům se s podporou pracovníků podařilo vyřídit příspěvek na 

bydlení.  

Akce 

Jarmark radosti 

Jednou z nich byl premiérový první „Jarmark radosti“, který naše organizace spolupořádala se 

Základní školou Rokycanova Sokolov, zvanou Centrálka. Jarmark se konal 27. 4. 2019 a měl velký 

úspěch. Zúčastnila se jej spousta dětí, rodičů, prarodičů, poskytovatelů sociálních služeb, drobných 

živnostníků, umělců, kreativců, učitelů, lidí s různým typem znevýhodnění apod. Výtěžek z této akce 

byl neuvěřitelných 58.804 Kč, který nám ještě zdvojnásobila Nadace Divoké husy z grantového 

programu Benefice s Divokými husami. Za tyto peníze jsme pořídili komunikační Apple Ipady pro 

klienty chráněného bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči. Za zbytek prostředků 

jsme pořídli potřebné vybavení do chráněných bytů (žaluzie, elektrospotřebiče, nábytek) a provedli 

nezbytné opravy některých bytů.  

Akce pro dobrou věc 

O další radost se nám, respektive našim klientům postaralo Západočeské konzumní družstvo Sušice, 

které nás na jaře zapojilo do „Akce pro dobrou věc“. Výtěžek z této akce 49.984 Kč posloužil na 

zakoupení kvalitních ortopedických matrací Memory comfort pro pohodlnější spánek našich 

klientů. 

Další kulturní akce 

Řada klientů měla možnost v závěru roku navštívit vánoční trhy v Praze.  Organizace pravidelně 

pořádá vánoční večírek pro klienty a zaměstnance. Tradičně se naši klienti zúčastňují plesu 

Harmonie v Karlových Varech.  
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Data o poskytovaných službách v Karlovarském kraji 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V KARLOVARSKÉM KRAJI R. 2019 

 
Chráněné bydlení 

Podpora samostatného 
bydlení 

Počet klientů 25 18 

z toho muži 8 5 

z toho ženy 17 13 

Průměrný věk 46,9 47,4 

Počet hodin asistence celkem 23 330 3 619 

Průměr hodin na 1 klienta 933,2 201,1 
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Personální zajištění  

Orgány Společnosti Dolmen, z.ú. 

Zakladatelky:  PaedDr. Alexandra Bečvářová 

   PaedDr. Eva Brožová 

Členové správní rady:  Dagmar Vysušilová 

   Šárka Pavlů 

   Eva Štanclová 

Revizor:  Ing. Kateřina Harcubová 

Ředitelka:  PaedDr. Alexandra Bečvářová 

 

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám v orgánech Společnosti Dolmen, z.ú. 

Organogram 

 
V roce 2019 nenastaly změny v zakladatelských právních jednání a nenastaly změny v členství 

v orgánech ústavu. Společnost Dolmen z.ú.  v roce 2019 neposkytla členům správní rady ani 

revizorovi žádné odměny. Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v 

zahraničí. Společnost v roce 2019 nerealizovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a životního 

prostředí.  
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Liberecký kraj - přepočtené úvazky pracovníků  

Pracovníci celkem: 25,91 úvazku 

Pracovníci v přímé péči: 22,42 úvazku 

Vedoucí a administrativní pracovníci: 3,49 úvazku 

Vzdělávání 

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu v roce 2019: 

 Alternativní a augmentativní komunikace 

 Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu 

 Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociálních službách 

 Emoční inteligence a její využití v práci s klientem 

 Kde končí "sociální negramotnost" a kde se už může jednat o duševní onemocnění 

 Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí sociálních služeb (podle typologie MBTI) 

 Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb 

 Jak zadávat a kontrolovat úkoly 

 Psychiatrické minimum I. 

 Kinestetika - aby záda nebolela 

 Základy práce s člověkem s mentálním postižením  

 Práce s neverbální komunikací 

 Aktivizující péče o klienta - praktický průvodce aktivizací běžného dne 

 Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociálních službách 

 Práce s neverbální komunikací 

 Jak to vydržet v sociálních službách aneb praktická psychohygiena 

 Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření 

 Psychiatrické minimum II. 

 Psychiatrické minimum III. 

 Paliativní péče v sociálních službách 

 Základy první pomoci při výkonu sociální práce 

Karlovarský kraj - přepočtené úvazky pracovníků  

Pracovníci celkem: 23,46 úvazku 

Pracovníci v přímé péči: 19,58 úvazku 

Vedoucí a administrativní pracovníci: 3,88 úvazku 

Vzdělávání 

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu v roce 2019: 

 Alternativní a augmentativní komunikace 

 AAK s iPadem - Seznamte se s aplikací GoTalk Now  

https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/emocni-inteligence-a-jeji-vyuziti-v-praci-s-klientem-socialnich-sluzeb-45/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klienty/kde-konci-socialni-negramotnost-a-kde-se-uz-muze-jednat-o-dusevni-onemocneni-100/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/jak-uspesne-jednat-s-lidmi-v-prostredi-socialnich-sluzeb-podle-typologie-mbti-46/?action=app-finish-ok&term=503
https://tudytam-vzdelavani.cz/jak-zadavat-a-kontrolovat-ukoly-v-socialnich-sluzbach/
http://www.seduca.cz/bezpecna-pece/aby-zada-nebolela-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/prace-s-neverbalni-komunikaci-kurz-plny-praxe-a-zazitku-104/
https://www.diakonicka-akademie.cz/prima-prace-s-klienty/aktivizujici-pece-o-klienta-prakticky-pruvodce-aktivizaci-bezneho-dne-109/
https://www.diakonicka-akademie.cz/osobnostni-rozvoj/prace-s-neverbalni-komunikaci-kurz-plny-praxe-a-zazitku-104/
https://tudytam-vzdelavani.cz/jak-to-vydrzet-v-socialnich-sluzbach-aneb-prakticka-psychohygiena/
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 Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu 

 Jak hodnotit kvalitu služby – standard č. 15 

 Komunikace vedoucího pracovníka v sociálních službách 

 Na člověka zaměřený přístup k riziku 

 Práce s emocemi v sociálních službách 

 Práce s motivací klienta a hranice služby 

 Psychiatrické minimum II. 

 Psychiatrické minimum III. 

 Úvod do metody VTI 

 Využití asertivity při jednání s klientem 

 Základy první pomoci při výkonu sociální práce 

Členové týmů v Libereckém i Karlovarském kraji se dále v roce 2019 účastnili vzdělávacích aktivit 

pořádaných organizací za spolupráce externích odborníků. Jednalo se o případové supervize, 

konzultace k individuálnímu plánování, kazuistické semináře a příklady dobré praxe. 
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Hospodaření společnosti a finanční zpráva 

Liberecký kraj 

Hlavním zdrojem financování služeb sociální péče chráněné bydlení (identifikátor 5227172) 

poskytovaných v Libereckém kraji v roce 2019 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 8.092.890 Kč.  Z 

rozpočtu Libereckého kraje obdržela Společnost Dolmen na předfinancování osobních nákladů 

částku 95.000 Kč. V roce 2019 činily úhrady klientů za poskytované služby péče 2.872.776 Kč.   

Hlavním zdrojem financování služeb sociální péče podpora samostatného bydlení (identifikátor 

4353078) poskytovaných v Libereckém kraji v roce 2019 byly platby za zajištění služeb, jejichž 

objednatelem je Liberecký kraj v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se 

zdravotním postižením v Libereckém kraji ve výši 2.708.688,75 Kč a dále 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 702.000 

Kč. Z rozpočtu Libereckého kraje obdržela Společnost Dolmen na předfinancování osobních nákladů 

částku  112.000 Kč. Úhrady klientů za poskytované služby péče činily v roce 2019 celkem 294.669 

Kč.   

Hlavním zdrojem financování služeb sociální prevence sociálně terapeutické dílny (identifikátor 

6650186) poskytovaných v Libereckém kraji v roce 2019 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 1.717.040 Kč. Z 

rozpočtu Libereckého kraje obdržela Společnost Dolmen na předfinancování osobních nákladů 

částku 95.000 Kč. Úhrady klientů STD za poskytovanou stravu činily 58.995 Kč, tržby z prodeje 

vlastních výrobků dosáhly výše 16.485 Kč. 

Karlovarský kraj 

Hlavním zdrojem financování služby chráněné bydlení (identifikátor 1154490) poskytované v 

Karlovarském kraji v roce 2019 byly prostředky neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV 

přerozdělované prostřednictvím Karlovarského kraje na zajištění základních činností v celkovém 

objemu 8.333.500 Kč a prostředky účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v 

celkovém objemu 558.200 Kč. Z rozpočtu Karlovarského kraje obdržela Společnost Dolmen dotaci 

na poskytování služby ve výši 486.300 Kč. Úhrady klientů za poskytované služby péče činily v roce 

2019 celkem 2.532.253 Kč.   

Hlavním zdrojem financování služby podpora samostatného bydlení (identifikátor 8798523) 

poskytované v Karlovarském kraji v roce 2019 byly prostředky z individuálního projektu 

Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence, prostřednictvím kterého 

Společnost obdržela dotaci I. ve výši 1.433.600 Kč a dotaci II. ve výši 767.000 Kč. Karlovarský kraj v 

roce 2019 poskytl neinvestiční dotaci z prostředků poskytovatele ve výši 336.700 Kč. Z rozpočtu 

Karlovarského kraje obdržela Společnost Dolmen dotaci na poskytování služby ve výši 95.900 Kč. 

Úhrady klientů za poskytované služby péče činily v roce 2019 celkem 348.541 Kč.   
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  Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2019 

    

Přehled aktiv  v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 10 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 051 

Dlouhodobý finanční majetek 1 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 202 

Zásoby 0 

Krátkodobé pohledávky 2 185 

Krátkodobý finanční majetek 6 828 

Jiná aktiva celkem 69 

Aktiva/majetek celkem 11 942 

    

Přehled pasiv  v tis. Kč 

vlastní v tom 

vlastní jmění 1 604 

finanční fondy 4 109 

účet výsledku hospodaření -63 

cizí v tom 

dlouhodobé závazky 133 

krátkodobé závazky 6 110 

jiná pasiva 49 

Pasiva/závazky celkem     11 942 

 
 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 

    

Přehled výnosů v tis. Kč 

Dotace MPSV, Libereckého kraje, 
měst, obcí, nadací  24 025 

Příspěvky a dary 170 

Příjmy z vlastní činnosti 8 944 

Ostatní a jiné výnosy 244 

Výnosy celkem 33 383 

    

    

Přehled nákladů v tis. Kč 

Osobní náklady 26 881 

Nákup služeb 3 496 

Spotřebované nákupy (materiál, 
energie) 2 238 

Ostatní náklady vč. daní a poplatků 831 

Náklady celkem 33 446 
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Účetní závěrka za rok 2019 

Infekce COVID a předpokládané dopady souvisejících opatření 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy týkající se COVID-19. V prvních měsících roku 2020 se 

virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Protože se situace neustále vyvíjí, 

Společnost Dolmen, z.ú., nemůže v současné době spolehlivě kvantifikovat potenciální ekonomické 

dopady těchto událostí na společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne Společnost 

Dolmen, z.ú. do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020. 

V době zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy Společnost Dolmen, z.ú., nezaznamenala 

významný pokles na straně výnosů.  Protože se situace neustále mění, Společnost Dolmen, z.ú.  

pečlivě monitoruje a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost společnosti, 

její zaměstnance i klienty. Po zvážení potenciálních dopadů COVID-19 na své aktivity vedení 

Společnosti Dolmen, z.ú., dospělo k názoru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého 

trvání Společnosti Dolmen, z.ú. a vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována 

za předpokladu, že  Společnost Dolmen, z.ú. bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
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Zpráva auditora 
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Mezníky v historii společnosti 

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. 
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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 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.) 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 v Karlovarském kraji realizaci projektu „Podpora vybraných služeb 

sociální prevence realizaci projektu“ s reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784. V Libereckém 

kraji se společnost zapojuje do projektu „Zvýšení dostupnosti sociální práce lidem s mentálním 

postižením v Libereckém kraji“ a v rámci soutěže podává nabídku Libereckému kraji na „Zajištění 

sociální služby „Podpora samostatného bydlení“.  

2018   

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.  

2019  

Díky projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v 

Libereckém kraji“, byla služba podpora samostatného bydlení nabízena i zájemcům v lokalitách ORP 

Jablonec nad Nisou a Tanvald. Dochází ke změně zázemí střediska v Sokolově. 
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Realizované projekty a donátoři 
 

 

 

 Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém 

kraji  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 

 Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji  

 

 

 
 

 

 Služba podpora samostatného bydlení je podporována projektem „Podpora vybraných 

služeb sociální prevence“. 

 Služba podpora samostatného bydlení je poskytována za finanční podpory Karlovarského 

kraje. 

 

 

 

 
Statutární město Liberec v roce 2019 podpořilo Společnost Dolmen,  z. ú.: 

 „Zdravě a spolu III“ – ve výši 34.000 Kč z fondu zdraví a prevence č. DS201900755. – „Projekt 
je podpořen Fondem zdraví a prevence statutárního města Liberec.“ 

 Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu 
Chráněné bydlení ve výši 175.423 Kč. 

 Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu 
Sociálně terapeutická dílna ve výši 94.116 Kč. 

 Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu 
Podpora samostatného bydlení dílna ve výši 108.123 Kč. 
 

 

 

 

 

 

 
Město Česká Lípa podpořilo v roce 2019Společnost Dolmen,  z. ú.: 

 Dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení ve výši 428.531 Kč 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2XluuWpscCFUZZGgodthwBXg&url=http://www.mediaas.cz/&ei=cZ3MVZ2bIMayaba5hPAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHA-vp6Px2IkOhjt3kX1KvhfSDuEg&ust=1439559408475263
http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2015/01/liberecky_kraj.jpg
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 Dotace města Česká Lípa na projekt Podpora samostatného bydlení ve výši 34.365 Kč 

 Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální na projekt – „Motivační pobyt pro dospělé lidi s 

mentálním postižením II“ ve výši 28.569 Kč. 

 

 

 

 

 
Město Sokolov podpořilo v roce 2019 Společnost Dolmen,  z.ú.: 

 Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100.000 Kč 

 Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100.000 Kč. 

 

 

 
Město Karlovy Vary podpořilo v roce 2019 Společnost Dolmen, z.ú.: 

 Neinvestiční dotace na provozní náklady ve výši 45 000,- Kč. 

 

 

 

 

 
Město Chodov podpořilo v roce 2019 Společnost Dolmen, z.ú.: 

 Sociální služba chráněné bydlení ve výši 25.000 Kč 

 Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 20.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 
Město Kraslice podpořilo v roce 2019 Společnost Dolmen, z.ú.: 

 Neinvestiční dotace na provozní náklady ve výši 10.000 Kč. 

 

 

 
 
 
 

 Nadační příspěvek z grantového programu Benefice s Divokými husami ve výši 58.804 Kč. 

Součástí daru je částka 17.950 Kč z účtu veřejné sbírky. Z toho 6.000 Kč dar ze 

zaměstnanecké sbírky Řízení letového provozu ČR, s. p. a částka 11.952 Kč vybráno z 

průběžné veřejné sbírky Lety Divokých hus. 

 

 

http://www.spolecnostdolmen.cz/wp-content/uploads/2019/02/NDH.png
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 Západočeské konzumní družstvo Sušice - Projekt „Pro dobrou věc“. Peněžitý dar ve výši 

49.984 Kč na nákup ortopedických matrací zn. Memory Comfort. 

 

 

 
 
 

 

 Úřad práce ČR poskytl dotaci na vyhrazená společensky účelná pracovní místa  ve výši 7.180 

Kč. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCM6_1LecpscCFUFXGgodv4gKWQ&url=https://portal.mpsv.cz/sz/download/logo&ei=UKPMVc7XBsGuab-RqsgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFNb7OtXxHTH2UwSexlkLW_mm8GFQ&ust=1439560912143873
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-XldiSpscCFcE9Ggod8P4BXA&url=http://www.mpsv.cz/cs/20508&ei=F5nMVZ-wOMH7aPD9h-AF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEeUXk3oyFySpmCfNzD50mBwrGztQ&ust=1439558294176952

