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O spo lečnosti 

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 podpoli! i Liberecký kraj, který měl zájem v regionu vytvořit 

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

t ot ožný a podpoř il 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 t omu, aby mohli žít ve svých domácnost ech 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 

• Kvalit a 

• 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 

dovednost i 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 t echnologií. 

Poskyt ,wané sociá ' ní 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. Chrán~n,:- b) u,rní 

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 začleněni 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 samost atného bydlení. 

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

Zásady služby 

• Ke klientům plistupujeme 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. l'<JJpora samostatného bydlet í 

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 

zač lenění 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 terapeullck•• dllny 

Poslání služby 

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

dovedností vedoucích k větší samostat nosti 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 samostat nosti 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 

samostat ného bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. Vždy pracujeme s kl ienty 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 O.R.A.K., Galerie Liberec, pekárna 

Albert a další. 

Liberce a Č1: ská Lípa 

Chráněné bydlení 

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

Údolí, a ve Vrat islavicích 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 klient ek absolvovala operaci kyčle a za podpory 

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

U kl ientů, 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 přítelkyn í. 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 dvoj ice. Velkou výzvu v roce 2019 pro nás představova l neslyšící 

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

abychom mu poskytovali co nejkvalitnější službu. Přijali jsme také j ednoho kl ienta, 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 kl ientům 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 hledáni kořenů 

klientů spojené s návštěvou rodných měst. 

Podpora samostatného by,, ni 

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

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

práv a oprávněných zájmů a obstaráváni osobních záležitosti, ale i v oblasti osobní hygieny a 

zvládání běžných úkonů péče o vlastni 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 siní, 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 lidi, kteří nemají ve své rodině či blízkém okolí 

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

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

jako přínosnou. 

Liberec 

Sociá/11~ terapeutické dílny 

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

potenciálů. Programy směřují k osvojování sl 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 rozšlření programu dílny o venkovní aktivity. Byla založena komunitní 

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

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. 

Al<ce 

Pobyt 1• JizcrskJ1cl, 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 íetech. 

Pc,byt 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. 

D, 11 otcl'ťených dvcN 

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

probíhala v rámci Týdne sociálních služeb ČR. 

l ,i/U 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 úladě 

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 součásti 

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 navštěvuji nová místa, vždy přivítají možnost výletů, poznávají nová města, 

navštěvuji 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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flata o poskytovanýc I sluib.ích v Libereckém kraji 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V LIBRECKÉM KRAJI R. 2019 
Podpora 

Sociálně 
Chráněné bydlení samostatného 

te rapeutické dílny 
bydlení 

Počet klientů 30 14 19 
z toho muži s 7 4 
z toho ženy 25 7 15 
Průměrný věk 51,2 45,4 48,1 
Počet hodin asistence celkem 27124 7 641 3584 
Průměr hodin na 1 klienta 904,1 545,8 183,5 

K;irlovarský 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 opat rovníky. 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 oblast i 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 - S 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 

Chró11e• ·' /lyd/ení 

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 velikost i l+KK. Druhý byt 

registrovaný v prosinci 2019, a to byt l+l 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 sit uaci 

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 vel mí rychle adaptovali. Jedna z klientek se adaptovala 

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

služby. 

Ve druhém čtvrtletí jsme řešil i 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 soužíti. 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. P1edcházelo jí vyjednávání s rodinami klientů a opatrovníky, aby změnu bydlení 

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

Kromě stěhováni 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. 

Po, lpora s, ,mosLatného bydl ·ní 

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 j sme 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 S klientů, kdy důvodem pro ukončení služby byla ve třech p1ípadech 

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 pořídi li komunikační Apple lpady 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. 

Akc ,, pro dobrou v/Je 

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 . 

Dam kultu m í 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 llOSkytoi ,ých službách v Karlci u·ském kr, 

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 

Revizor: 

Ředite lka : 

Šárka Pavlů 

Eva Štanclová 

Ing. Kateřina Harcubová 

PaedDr. Alexandra Bečvářová 

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám v orgánech Společnosti Dolmen, z.ú. 
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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 oblast i výzkumu a vývoje a životního 

prostředí. 

Lib recl-j kraj • přepočtťné úvazky pracovníků 

Pracovnici celkem: 25,91 úvazku 

Pracovníci v přímé péči: 22,42 úvazku 

Vedoucí a administrativní pracovnici: 3,49 úvazku 

Vzdělá, .ím 

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 prostřed í 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 li. 

Psychiatr ické minimum Ill. 

Paliativní péče v sociálních službách 

• Základy první pomoci při výkonu sociální práce 

Karlovarský kraj· přepočtent úvazky pracov tiků 

Pracovnici celkem : 23,46 úvazku 

Pracovníci v přímé péči: 19,58 úvazku 

Vedoucí a administrativní pracovnici: 3,88 úvazku 

Vzděl- vání 

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

Alternativní a augmentativní komunikace 

• AAK s iPadem • Seznamte se s aplikaci GoTalk Now 
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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 li. 

Psychiatrické minimum Ill. 

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 

Liben,lký 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 post ižením v Libereckém kraji ve výší 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 přerozdě lované 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 STO za poskytovanou stravu činily 58.995 Kč, tržby z prodeje 

vlastních výrobků dosáhly výše 16.485 Kč. 

l{arlovarsl<ý 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 Spo lečnost 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 li. 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 
Dlouhodobý nehmotný maietek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční maietek 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 

Zásoby 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

Jiná aktiva celkem 

Aktiva/majetek celkem 

Přehled )aslv 

vlastní jmění 

vlastní vtom finanční fondy 

účet výsledku hospodaření 

dlouhodobé závazkv 

cizí vtom krát kodobé závazky 

jiná pasiva 

Pasiva/závazky celkem 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 

Plehled výnosů 

Dotace MPSV, Libereckého kraje, 
měst, obcí, nadací 

Příspěvky a dary 

Přijmy z vlastní činností 

Ostatní a jiné výnosy 

Wnosv celkem 

Přehled nákladll 
Osobní náklady 

Nákup služeb 

Spotřebované nákupy (materiál, 
energie) 

Ostatní náklady vč. daní a poplatků 

Náklady celkem 

18 

v tis. Kč 
10 

5 051 

1 

-2 202 

o 
2185 

6 828 

69 

11942 

v tis. Kč 

1604 

4 109 

-63 

133 

6110 

49 

11942 

v t is. Kč 

24025 

170 

8 944 

244 

33383 

v tis. Kč 

26 881 

3 496 

2 238 

831 

33446 

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 měsícich 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 potenciálni ekonomické 

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

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

V době zveřejněni 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 společnost i, 

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 Společností 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 činností . 
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Zpráva auditora 

20 

Mezníky v historii společnosti 

:xs 

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 

vytvářeni metodických postupů. 

.7 

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. 

Během adaptačn í doby k lientů na nové prostředí vzniká film „ Nový život". 

Společnost poskytuje službu „Chráněné bydlení" již 24 klientům a první z nich vstupuji na otevřený 

či chráněný trh práce. 

20: l 

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 

uplatněni. Zároveň se, v rámci projektu „Poskytováni sociálních služeb v Karlovarském kraji, které 

jsou dostupné a kvalit ní z pohledu uživatele", zapojuje do veřejné zakázky Karlovarského kraje a 

zakládá nové středisko se sídlem v Sokolově. V rámci t ransformace ústavních zařízení v Sokolově, 

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

Habartově. 

2011 

Díky projektu „Podpora pracovního uplatněni klientů chráněného bydlení" je zaměstnáno již 11 

klientů a vzniká film s názvem „ Mám přáni: Chci být soběstačná! Zn.: Pracovat umím.". Společnost 

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

:.12 

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

službu „Chráněné bydlení" do lokality Chodov a zahajuje realizaci projektu „Vzděláváni pracovníků 

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

z OPLZZ. 
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Probíhá práce na Manuálu pro hodnocení efektivity poskytovaných služeb. 

2( l 

Společnost zahajuje realizaci projektu „Tréninkového pracoviště Oáza Sokolov", jehož cílem je 

zřízení t réninkového pracoviště pro rozvoj kompetencí lidí s mentálním znevýhodněním, které jsou 

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

2015 

V rámci vedlejší činnosti společnost zakládá „ Tréninkové pracoviště Oáza ", kde je zaměstnáno v 

částečných úvazcích 9 lidí s mentálním znevýhodněním. 

_.)16 

Dochází ke změně názvu a právní formy společnost i. Společnost se rozrůstá o dvě nové registrované 

sociální služby - o „Sociá lně 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. 

7 

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 kraj i na „Zajištění 

sociální služby „Podpora samostatného bydlení". 

2l , 

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. 

_)l, 

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 

-

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

\,\~ibc"'ec~ť 
~ kraJ 

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 

-

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

t 
~ 4 

,iARLOVARSl<Ý 
1 KRAJ 

Služba podpora samostatného bydlení je podporována projektem „ Podpora vybraných 

služeb sociální prevence". 

• Služba podpora samostatného bydlení je poskytována za finanční podpory Karlovarského 

kraje. 

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

„Zdravě a spolu Ill" - 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. 

o 
lípa 

město meho srdce 

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

• Dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení ve výši 428.531 Kč 
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Dotace města Česká Lípa na projekt Podpora samostatného bydlení ve výší 34.365 Kč 

Dotace města Česká Lípa v oblastí sociální na projekt - .,Motivační pobyt pro dospělé lidi s 

mentálním postižením li" ve výši 28.569 Kč. 

S k I I t, .... ~.,.,,,..,..,...,...,., 
o o OV f)i"5po~ lllhl• Sť'k~ktl'II 

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

• Sociální služba chráněné bydlení ve výší 100.000 Kč 

• Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100.000 Kč. 

KarlovyVARY0 

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

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

cr:r CHODOV 

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

Sociální služba chráněné bydlení ve výší 25.000 Kč 

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 20.000 Kč. 

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

Neinvestiční dotace na provozní náklady ve výši 10.000 Kč. 

!-
~Nadace 
-< Víuoké huJy 

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. 

24 

701 
~1, -~~ .. '-ť:~I 

Západočeské konzumní družstvo Sušice - Projekt „Pro dobrou věc". Peněžitý dar ve výši 

49.984 Kč na nákup ortopedických matrací zn. Memory Comfort. 

IF 
Úřad práce CR 

• Úřad práce ČR poskytl dotaci na vyhrazená společensky účelná pracovní místa ve výši 7 .180 

Kč. 

[W] 

25 



ADAMEC 
AUDIT 

Výrok auditora 

Zpráva nezávislého auditora 
určená revizorovi a správní radě ústavu 

Společnost Dolmen, z.ú. 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Společnost Dolmen, z.ú. 
(dále také „Ústav") se sídlem nám. Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec V-Kristiánov, 
IČ 272 91 049, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Ústavu jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
ústavu Společnost Dolmen, z.ú. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 
auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit 
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Ústavu nezávislí a splnili jsme i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech 
informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za 
ostatní informace odpovídá ředitelka Ústavu. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s 
ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce 
získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve 
všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 556, 460 08 Liberec, IČ: 25826158, tel.: 482 345 566, info@adamec-audit.cz 
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústín. L., spisová značka C I 6467 a v rejstříku audi1orských společností vedeném KA ČR pod č. 342 
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právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených 
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti , jež jsou též předmětem zobrazení 

v účetní závěrce , jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Ústavu, k nimž 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost ředitelky a revizora Ústavu za účetní závěrku 

Ředitelka Ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka Ústavu povinna posoudit, zda je Ústav 
schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitelka plánuje zrušení Ústavu 
nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Ústavu odpovídá revizor. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek 
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a 
vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v 
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 
Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní 
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
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Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústín. L .• spisová značka C 16467 a v rejstříku auditorských společností vedeném KA ČR pod č. 342 
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postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší 
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Ústavu relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s 
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
jeho vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka Ústavu uvedla v 
příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, 
které mohou významně zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v 
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Ústavu nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně 
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav ztratí schopnost 
nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat ředitelku a revizora mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu 
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

V Liberci dne 31 . července 2020 

I ~ ec 
statutár í auditor evidenční číslo 1719 

A AMEC AUDIT s.r.o. 
auditorská společnost evidenční číslo 342 

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 556,460 08 Liberec, IČ: 25826158, tel.: 482 345 566, info@adamec-audit.cz 
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Úsú n. L., spisová značka C 16467 a v rejstříku auditorských společností vedeném KA ČR p0d č. 342 



ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 31.12 . 2019 
(v celých tisících Kč) 

IČO 

27291049 

Označení AKTIVA 

a b 

Název a sídlo účetní jednotky 
Společnost Dolmen, z.ú. 

nám. Českých bratří 36 
Liberec V-Kristiánov 
46005 

Stav k prvnlmu dni účetního 
období 

1 

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.li. + A.Ill. + A.IV.) 3 011 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.1.1. až A.1.7.) 10 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje o 
2. Software o 
3. Ocenitelná práva o 
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek o 
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek o 
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek o 

A. li. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.11.1. až A.11.1 O.) 4 880 
1. Pozemky 82 

2. Umělecká díla. předměty a sbírky o 
3. Stavby 2 713 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 2 084 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 1 

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny o 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek o 
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek o 
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek o 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek o 

A. Ill. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.111.1 . až A.111.6.) 1 

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 1 

2. Podíly - podstatný vliv o 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti o 
4. Zápůjčky organizačním složkám o 
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky o 
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek o 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

2 

2 860 

10 

o 
o 
o 
o 

10 

o 
o 

5 051 

82 

o 
2 884 

2 084 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
1 

1 

o 
o 
o 
o 
o 



IČ: 27291049 

Označeni AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního Slav k poslednímu dni účetního 
období období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlo uhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11 .) -1 880 - 2 2 0 2 
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje o o 
2 . Oprávky k softwaru o o 
3. Oprávky k ocenitelným právům o o 
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku o o 
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -10 -1 0 
6. Oprávky ke stavbám -543 -65 9 
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 

movitých věcí -1 326 -1 532 
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -1 -1 
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům o o 
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku o o 
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku o o 

B. Krátkodobý majetek celkem (B.1. + 8.11. + B.111. + S.IV.) 8 922 9 082 
B. I. Zásoby celkem (součet B.1.1. až B.1.9.) o o 

1. Materiál na skladě o o 
2. Materiál na cestě o o 
3. Nedokončená výroba o o 
4. Polotovary vlastni výroby o o 
5. Výrobky o o 
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny o o 
7. Zboží na skladě a v prodejnách o o 
8. Zboží na cestě o o 
9. Poskytnuté zálohy na zásoby o o 

B.11. Pohledávky celkem (součet B.11.1. až B.11.19.) 3 305 2 1 85 
1. Odběratelé 10 1 
2. Směnky k inkasu o o 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry o o 
4. Poskytnuté provozní zálohy 1 541 1 647 
5. Ostatní pohledávky 13 o 
6. Pohledávky za zaměstnanci 2 1 
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného o o zdravotního ooiištění 

8. Daň z příjmů o o 
9. Ostatní přímé daně o o 
10. Daň z přidané hodnoty o o 

Vy!Yoicno v pro.gramu FORM l!udb - www.kUlnersw.u 



IČ: 27291049 

Označeni AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního Stav k poslednímu dni účetního 
období období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky o o 
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtováni se státním rozpočtem o o 
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtováni s rozpočtem orgánů územních 

samosorávnÝch celků o 7 
14. Pohledávky za společn íky sdruženými ve společnosti o o 
15. Pohledávky z pevných termínovaných operaci a opci o o 
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů o o 
17. J iné pohledávky 483 494 
18. Dohadné účty aktivní 1 304 59 
19. Opravná položka k pohledávkám -48 -24 

B.111. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.111.1. až B.111.7.) 5 555 6 828 
1. Peněžní prostředky v pokladně 34 70 
2. Ceniny 16 19 
3. Peněžní prostředky na účtech 5 505 6 739 
4. Majetkové cenné papíry k obchodováni o o 
5. Dluhové cenné papíry k obchodováni o o 
6. Ostatní cenné papíry o o 
7. Peníze na cestě o o 

B. IV. Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.2.) 62 69 
1. Náklady příštích období 62 69 
2. Příjmy příštích období o o 

AKTIVA CELKEM (A.+ B.) 11 933 11 942 

Vytvořeno „ PfOO"'mu FaflM studio . www ltutr1en.w ci: 



IČ: 27291049 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního Stav k poslednímu dni účetního 
obdob! období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. +A.li.) 5 904 5 650 
A.I. Jmění celkem (A.1.1. + A.1.2. + A.1.3.) 5 7 27 5 713 

1. Vlastni jmění 1 795 1 604 
2. Fondy 3 932 4 109 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků o o 

A.li. Výsledek hospodaření celkem (A.11.1. + A.11.2. + A.11.3.) 17 7 -63 
1. Účet výsledku hospodaření o -63 
2. Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízeni 177 o 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let o o 

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.11. + B.111. + B.IV.) 6 029 6 292 
B. I. Rezervy celkem (B.1.1.) o o 

1. Rezervy o o 
B.11. Dlouhodobé závazky celkem (součet B.11.1. až B.11.7.) 294 133 

1. Dlouhodobé úvěry 294 133 
2. Vydané dluhopisy o o 
3. Závazky z pronájmu o o 
4. Přijaté dlouhodobé zálohy o o 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě o o 
6. Dohadné účty pasivní o o 
7. Ostatní dlouhodobé závazky o o 

B.111. Krátkodobé závazky celkem (součet B.111.1 . až B.111.23.) 5 705 6 110 
1. Dodavatelé 73 38 
2. Směnky k úhradě o o 
3. Přijaté zálohy 556 65 
4. Ostatní závazky 2 45 
5. Zaměstnanci 1 601 2 079 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům o o 
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 

953 1 240 ooiištěni 

8. Daň z příjmů 29 18 
9. Ostatní přímé daně 314 426 
10. Daň z přidané hodnoty o o 
11. Ostatní daně a poplatky o 1 
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu o o 
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 520 581 
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů o o 

Vytv~rw) Vpl'ogramu FORM st\.dio - WWN.kutnersw.tz 



IČ: 2 7291 049 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního Stav k poslednímu dni účetního 
období období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společností o o 
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí o o 
17. Jiné závazky 104 82 
18. Krátkodobé úvěry 160 160 
19. Eskontní úvěry o o 
20. Vydané krátkodobé dluhopisy o o 
21. Vlastni dluhopisy o o 
22. Dohadné účty pasivní 1 393 1 375 
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci o o 

B. IV. Jiná pasíva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.) 30 49 
1. Výdaje příštích období 30 49 
2. Výnosy příštích období o o 

PASIVA CELKEM (A. + B.) 1 1 933 1 1 942 

Sestaveno dne: 31 . 7 . 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo ,ooosory,~,:~1~~ 
v 

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetn ictví Uméno a podpis) 
ústav PaedDr .Alexandra Bečvářová 

Předmět podnikáni Osoba odpovědná za účetní závěrku Uméno a podpis) 
p o skytov á n í sociálních služ eb I ng . J ana Pok o r ná 

tel.: 774 7 14 737 linka: 

VV,Vořeno v l)tog~mu FOOM studio. www.kn tnerawez 



Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb . 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 31. 12 .2019 

(v celých tis í cích Kč) Název a sídlo účetní jednotky 

I 

IČO 
Společnost Dol men , z . ú . 

nám. Českých bratří 36 
2 7 2 9 1 O 4 9 Liberec V-Kristiánov 

46005 

Označení NÁKLADY Činnost 

hlavní hospodářská a b 
1 2 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
s 65 3 (součet A.1.1. až A.1.6.) 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2 187 

2. Prodané zboží o 
3. Opravy a udržování 4 04 

4. Náklady na cestovné 181 

5. Náklady na reprezentaci 81 

6. Ostatní služby 2 800 

Ali. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace o /součet A.11.7. až A.11.9.l 

7. Změna stavu zásob vlastni činnosti o 
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb o 
9. Aktivace dlouhodobého majetku o 

A.Ill. Osobní náklady (součet A.1I1.10. až A.111.14.) 26 881 

10. Mzdové náklady 19 479 

11. Zákonné sociální pojištění 6 292 

12. Ostatní sociální pojištění 77 

13. Zákonné sociální náklady 597 

14. Ostatní sociální náklady 436 

A.IV. Daně a poplatky (A.IV.15.) 19 

15. Daně a poplatky 19 

A.V. Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.) 478 

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení , ostatní pokuty a penále 3 

17. Odpis nedobytné pohledávky 48 

18. Nákladové úroky 1 

19. Kursové ztráty o 
20. Dary o 
21 . Manka a škody o 
22. Jiné ostatní náklady 426 

celkem 
3 

8 1 5 734 

51 2 238 

o 
3 4 07 

181 

81 

27 2 827 

o 

o 

o 

o 
26 881 

19 47 9 
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77 
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1 2 0 

1 20 

26 504 

3 

48 

19 20 

o 
o 

o 
7 433 



27291049 

Označení NÁKLADY Činnost 

b 
hlavní hospodářská celkem a 

1 2 3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
I ooložek (součet A.Vl.23. až A.1.27.1 271 26 297 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 271 26 297 

24. Prodaný dlouhodobý majetek o o 
25. Prodané cenné papíry a podíly o o 
26. Prodaný materiál o o 
27. Tvorba a použili rezerv a opravných položek o o 

A.VII. Poskytnuté příspěvky (A.Vll.28.) 10 10 
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

oroanizačními složkami 10 10 
A.VIII. Daň z příjmů (A.Vlll.29.) o o 

29. Daň z příjmů o o 
NAKLADY CELKEM (A.I.+ A.li.+ A.Ill.+ A.IV.+ A.V.+ A.VI. + 

33 312 A.VII.+ A.VIII.) 134 33 446 

Vytvoh!flO v progr,rnu FOR:t.1 t.tuctlo • www kastnersw_c.z 



27291049 

Označení VÝNOSY Činnost 

b hlavní hospodářská celkem a 
1 2 3 

B.I. Provozní dotace (B.I.1.) 2 4 025 24 025 
1. Provozní dotace 24 025 24 025 

B.11. Přijaté příspěvky (součet B.I1.2. až B.1I.4.) 170 170 
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami o o 
3. Přijaté příspěvky (dary) 170 170 
4. Přijaté členské příspěvky o o 

B.111. Tržby za vlastní výkony a za zboží 8 832 112 8 944 
B.IV. Ostatní výnosy {součet S.VI.S. až B.Vl.10.) 2 44 244 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále o o 
6. Platby za odepsané pohledávky o o 
7. Výnosové úroky 

2 2 
8. Kursové zisky o o 
9. Zúčtování fondů o o 
10. Jiné ostatní výnosy 242 242 

B.V. Tržby z prodeje majetku (součet B.V.1 1. až B.V.15.) o o 
11 . Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku o o 
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů o o 
13. Tržby z prodeje materiálu o o 
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku o o 
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku o o 

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.11. + B.111. + B.IV. + B.V.) 33 271 112 33 383 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -41 -2 2 -63 

D. Výsledek hospodaření po zdanění - 41 -22 -63 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

31.7 .202 0 podpis~ý ,;~ ~ doo&o" 

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví 0méno a podpis) 
ÚSTAV PaeDr . Alexandra Bečvářová 

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku 0méno a podpis) 
poskytování sociálních služeb Ing . Jana Pokorná 

tel.:7 74 714 737 linka: 

V'l"M)"1no Y programu FORM studio ..... -ww.k:l,$lneaw.ez 



Příloha v účetní závěrce 
sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019 

podle hlavy IV vyhlášky č.504/2002 Sb. v tis. Kč 

1. Základní informace o účetní jednotce 

Název a sídlo: 

Právní forma: 

Společnost Dolmen, z. ú. 
Lužická 7 
460 01 Liberec 
IČO : 272 91 049 

ústav 

Zápis do veřejného rejstříku: 

Rejstřík ústavů vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová zn. U 86 

Poslání: 

a) zajišťování pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách: 

chráněné bydlení 
podpora samostatného bydlení 

- sociálně terapeutické dílny, 

b) zajišťování návazných služeb nad rámec zákona o sociálních službách ve smyslu podpory lidi s 
mentálním znevýhodněním, včetně realizace programů zaměřených na rozvoj seberealizace a 
vytváření pracovních příležitostí, 

c) poskytování odborného poradenství lidem s mentálním znevýhodněním a jejich rodinným 
příslušníkům, 

d) poskytování odborného poradenství institucím, návazným a spolupracujícím organizacím, 
e) vzdělávací a osvětová činnost pro odbornou a laickou veřejnost, 
f) podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb, 
g) podpora přechodu uživatelů ústavních služeb do služeb komunitního typu, 

h) vydávání odborných a osvětových publikací a tiskovin. 
Hospodářská činnost: 

Hostinská činnost - stravovací služby se zapojením osob s mentálním postižením 
Pronájem vlastních bytových jednotek 

Datum vzniku: 12.4.2006 

Zakladatel: 
PaedDr. Eva Brožová, nar. 20.4.1960 
Praha, Vinohradská 98, 130 00 
PaedDr. Alexandra Bečvářová, nar. 26.6.1956 
Liberec, U Struhy 10, 460 08 

Statutární orgán: 
PaedDr. Alexandra Bečvářová - ředitelka 

Vklady zakladatelů: 
Zakladatelé vložili do účetní jednotky peněžní vklad 1 tis. Kč, vklad je plně splacen. 



Účast v jiných účetních jednotkách: 

Název Obchodní podíl Výše vkladu 

Dolmen Oáza, s.r.o. 100% 1 tis. Kč 

Vybrané údaje účetní jednotky Dolmen Oáza, sr.o. k 31.12.2018: 

Základní kapitál Vlastní kapitál Hospodářský výsledek 
1 tis. Kč 455 tis. Kč 426 tis. Kč 

Zdroje financování účetní jednotky: 

Prostředky k financování získává účetní jednotka zejména z: 
veřejných rozpočtů (státu, kraje a obcí) formou dotačních řízení na poskytování sociálních 
služeb, grantů a vlastní činnosti 
majetkových vkladů zakladatelů 
darů a příspěvků fyzických a právnických osob 
úroků z vkladů 

Kategorie účetní jednotky: malá účetní jednotka 

Zarněstna nci: 

2019 
Kategorie Počet zaměstnanců 

(HPP,DPČ -průměrný evidenční 
přepočtený stav, DPP - stav ve 

fyzických osobách) 

HPP 48 
DPČ 1 
DPP 45 

Osobní náklady celkem 

25 920 

203 
758 

Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídících orgánů: 1 (ředitelka) 

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

Odměny členům řídících a kontrolních orgánů nebyly v r. 2019 zúčtovány ani vyplaceny. 
Půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění nebyly poskytnuty. Účetní jednotka neuzavřela za vykazované 
účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy s osobami, v nichž mají účast členové řídících 
a kontrolních orgánů či jejich rodinní příslušníci. 

Vzhledem k struktuře zaměstnanců účetní jednotka nevyvíjí žádné zvláštní aktivity v oblasti 
pracovněprávních vztahů . 
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2. Používané účetní metody a obecné účetní zásady 

Účetní jednotka účtuje plně dle platného znění zákona o účetnictví a příslušné vyhlášky, účetních 
standardů, dodržuje zásadu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, předpoklad neomezeného 
trvání účetní jednotky, věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, zásadu opatrnosti, stálost metod 
a zákaz kompenzace. 
Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Účetní jednotka neprovedla v roce 2019 žádné odchylky od metod podle§ 7 odst. S zákona o účetnictví. 

Způsoby oceňování a odpisování 

Účetní jednotka oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami, které zahrnují 
cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. 

Životnost dlouhodobého hmotného majetku je stanovována dle odpisových skupin definovaných 
v zákoně o dani z příjmu . Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku 
aktualizován na základě změny očekávané doby životnosti. Dlouhodobý hmotný movitý majetek je 
odpisován shodně s daňovým způsobem odepisování. Uplatňuje se zrychlené odepisování tohoto 
majetku. Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek se odepisuje rovnoměrně většinou odchylně od 
daňového odepisování. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

Stavby 

Součásti staveb 

Hmotné movité věci a jejich soubory 

Počet let (od-do) 
30 

10 

3-10 

Účetní jednotka účtuje o zásobách je metodou B a oceňuje je metodou FIFO. Účetní jednotka 
k rozvahovému dni neeviduje zásoby materiálu. 
Účetní jednotka nemá a ani v průběhu účetního období neevidovala žádné závazky či pohledávky v cizí 
měně. 

Použité způsoby oceňování a odpisování nebyly měněny. 

Jiná aktiva a pasiva 

Účetní jednotka využívá pro dodržení „akruálního principu", tj. zachycování nákladů a výnosů ve věcné a 
časové souvislosti, účty skupiny Jiná aktiva, resp. Jiná pasiva. 
Náklady příštích období obsahují již realizované výdaje, které se týkají nákladů v příštích účetních 
obdobích. Příjmy příštích období obsahují částky účetní jednotkou dosud nepřijaté, které časově a věcně 
souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek. Výnosy 
příštích období obsahuje úhrady, které jsou již přijaty v běžném účetním období, příslušné výkony však 
budou realizovány až v období následujícím. 
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3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

Dlouhodobý majetek 

POŘIZOVACÍ CENA 

Počátečnl 
Prírůstky Vyřazeni Převody 

Konečný 
zůstatek zůstatek 

Drobný nehmotný majetek 10 o o o 10 

Pozemky 82 o o o 82 

Stavby 
2 713 171 o o 2 884 

Hmotné movité věci a jejich soubory - darované 242 o o o 242 

Hmotné movité věci a jejich soubory - auta 1 832 o o o 1 832 

Hmotné movité věci a jejich soubory - ostatní 10 o o o 10 

Trvalé porosty 1 o o o 1 

Obchodní podíly v ovládaných osobách 1 o o o 1 

Celkem 2019 4 891 171 
o o 5 062 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

Počáteční 
Odpisy 

Prodeje. 
Vyřazeni Převody 

Konečný Opravné Účetnl 
zůstatek likvidace zůstatek položky hodnota 

Drobný nehmotný majetek 10 o o o o 10 o o 

Pozemky o o o o o o o 82 

Stavby 543 115 o o 1 659 o 2 225 

Hmotné movité věci a jejich 
soubory - darované 242 o o o o 242 o o 
Hmotné movité věci a jejich 
soubory - auta 1074 206 o o o 1280 o 552 

Hmotné movité věci a jejich 
soubory - ostatní 10 o o o o 10 o o 

Trvalé porosty 1 o o o o 1 o o 

Obchodní podíly o o o o o o o 1 v ovládaných osobách 

Celkem 201 9 1880 321 o o 1 2202 o 2860 
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Položka rozvahy A.11.3 - aktiva obsahuje DHM darovaný, který je zaúčtován na základě darovací sm louvy 
- v hodnotě 242 tis. Kč, seznam a hodnota jednotlivých částí majetku vyplývá z účetnictví a příloh 
o nabytí darovaného majetku, případně o použití daru na nákup majetku, evidovaném na příslušném 
účtu. Účetní jednotka vlastní nemovitost pořízenou na základě darovací smlouvy - Josefa Hesová 
v hodnotě 1.236 tis. Kč (cena dle znaleckého posudku) a v roce 2010-2013 bylo provedeno TZ 
nemovitosti v hodnotě 587 tis. Kč. Kolaudace celé budovy proběhla v roce 2011. V roce 2013 byl 
přistavěn skleník v hodnotě 21 tis. Kč. Ve 2016 byly pořízeny na dlouhodobý úvěr dva byty v Sokolově. 
V roce 2019 byla provedena rekonstrukce vlastního bytu v Sokolově v pořizovací hodnotě 171 tis. Kč, 
přičemž 23 tis. Kč této rekonstrukce bylo financováno z daru. 

Položka rozvahy A.11.4 - aktiva obsahuje DHM pořízený z dotace (2 auta) - hodnota dotace činí 827 tis. 
Kč. 

Majetek evidovaný na základě darovacích smluv či pořízený z dotace je zaúčtován souvztažně s účtem -
vlastní jmění (položka rozvahy A.1.1 - pasiva). 

Pohledávky a závazky 

Pohledávky z obchodního styku evidované k 31. 12. 2019 ve výši 1 tis. Kč - úhrada v roce 2020. 
Závazky z obchodního styku evidované k 31. 12. 2019 ve výši 38 tis. Kč - ke dni sestavení této přílohy 
jsou všechny splatné závazky uhrazeny. 

Dlouhodobé závazky 

Bankovní úvěr Poskytnuto Cástka v tis. Kč Uroková Konečná Forma zajištěni úvěru 
sazba splatnost 

Ceská spořitelna a.s. 26.8.2016 800 1M- 31.102021 Zástavní právo 
Smlouva PRIBOR+3% nemovitostem 
č.0421023489/LCD marže 

Jiné závazky, které nejsou obsaženy v účetní závěrce (zástavy, ručení, apod.) účetní jednotka neeviduje. 

Přijaté provozní dotace 

Nevyčerpaná Dotace na provoz Částka k čerpání 
Rok Poskytnuto Čerpáno 2019 v čerpáno 2018 v částka k vrácení a projekty dle v dalším účetním poskytnuti v tis.Kč tis. Kč tis. Kč v dalším účetním zdrojů financování období 

obdob! 

MPSV - Liberecký 
2019 10 512 1 O 512 X o o kraj 

MPSV -
2019 9 810 

Karlovarský kraj 
9 810 X o o 

Liberecký kraj 2018 302 302 X o o 

Liberecký kraj 2019 381 o X 381 o 

Karlovarský kraj 2019 2 201 2 201 X o o 

Statutární město 
2019 412 412 X o o Liberec 

Město česká Lipa 2019 491 491 X o o 
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Město Karlovy 2019 45 45 Vary X o o 

Město Sokolov 2019 200 200 X o o 

Město Sokolov 2017 200 X X o 200 

Město Chodov 2019 35 35 X o o 

Město Kraslice 2019 10 10 X o o 

Úřad práce - 2019 o 7 SUPM X X X 

Celkem 24 599 24 018 X 381 200 

Poskytnuté a přijaté dary (bezúplatné příjmy) 

Účetní jednotka v roce 2019 obdržela účelový finanční dar od Nadace Divoké husy na opravy a 
rekonstrukci bytu chráněného bydlení a nákup výpočetní techniky pro klienty ve výši 118 tis. Kč. Dále 
účelový finanční dar na vybavení bytů matracemi od Západní konzumní družstvo Sušice ve výši 50 tis. Kč 
a 25 tis. Kč na opravy bytu chráněného bydlení od Portus Praha. 
V roce 2019 byly čerpány výše uvedené dary poskytnuté v aktuálním období (viz položka výkazu zisku a 
ztráty 8.11.3 - výnosy částka 170 tis. Kč ). Z darů minulých let - účet fondy - dary nebylo v roce 2019 
čerpáno. Zůstatek na účtu fondy - dary je 453 tis. Kč (položka rozvahy A.I. 2 - pasiva). Část daru od 
Nadace Divoké husy na opravy bytu chráněného bydlení má charakter investice - technické zhodnocení 
- 23 tis. Kč. (čerpání -viz položka výkazu zisku a ztráty B.IV.10 - výnosy). 

Přechodné účty aktiv a pasiv 
Položka rozvahy B.111.22 - pasiva - Dohadné účty pasivní - 1.375 tis. Kč - tato dohadná položka byla 
vytvořena ve výši předpokládaných nákladů roku 2019. Jedná se o nevyúčtované nebo zálohově 
zaplacené dodávky elektrické energie, vody a tepla, náklady auditora. 

Opravné položky a rezervy 

Účetní jednotka netvořila v r. 2019 žádné zákonné rezervy. 
V roce 2019 byly vytvořeny zákonné opravné položky k pohledávkám za klienty v celkové výši 24 tis. Kč. 
Jedná se o opravné položky k nepromlčeným pohledávkám víc jak 12 měsíců po splatnosti. Pohledávky 
jsou z titulu nezaplacených poskytnutých služeb - ubytování a poskytnutá péče klientům v Karlovarském 
kraji. 
Účetní rezervy či opravné položky nelze podle platných účetních předpisů pro nevýdělečné organizace 
tvořit. 

Základ daně z příjmů 
Při stanovení základu DPPO bylo postupováno podle zákona 586/1992 Sb. ve znění platných předpisů 
k 31. 12. 2019. 
Účetní jednotka je v roce 2019 poplatníkem daně z příjmu s tzv. širokým základem daně. Účetní jednotka 
realizovala v roce 2019 hospodářskou činnost ve formě pronájmů vlastních bytových jednotek. 
Položka snižující základ daně podle § 20 odst. 7 zák. 586/92 Sb., kterou je účetní jednotka povinna použít 
ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností v následujícím zdaňovacím období byla 
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minulém období uplatněna - základ daně byl v roce 2018 snížen o částku 300 000,- Kč. Získaná daňová 
úspora ve výši 57 000 Kč byla profinancována v roce 2019. 
Položka snižující základ daně podle§ 20 odst. 7 zák. 586/92 Sb., kterou je účetní jednotka povinna použít 
ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností v následujícím zdaňovacím období v roce 2019 
nebyla uplatněna, protože účetní jednotka uplatnila slevy na dani za zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Daňový základ před uplatněním těchto slev činil 398 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností 
Hlavní činnost - v roce 2019 byla vykázána ztráta v částce 41 tis. Kč. 
Hospodářskou činností byl v roce pronájem vlastních bytů, kde hospodaření za rok 2019 skončilo se 
ztrátou 22 tis. Kč Náklady na správu ústavu činily v roce 2019 - 531 tis. Kč. 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Hospodaření účetní jednotky za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 177 tis. Kč. Zisk byl po schválení správní 
radou převeden v roce 2019 do rezervního fondu (položka rozvahy A.I. 2 - pasiva). 

Odměny přijaté auditorem 
Celková odměna vč. DPH přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky 2019 činí 48 tis. Kč, 
ostatní ověřovací služby 12 tis. Kč. 

4. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících 
roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v době 
zveřejnění této účetní závěrky vedení účetní jednotky nezaznamenalo významný pokles poptávky po 
svých službách v rámci sociální sféry, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady 
této pandemie na činnost účetní jednotky. Vedení účetní jednotky bude pokračovat v monitorování 
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na 
účetní jednotku a její zaměstnance. 
Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a vzhledem k oboru činnosti 
účetní jednotky dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že účetní jednotka 
bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti, tj. je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání 
účetní jednotky. 

S. Informace o významných událostech, které se staly mezi rozvahovým dnem a 

okamžikem sestavení účetní závěrky 

Zásadní je situace kolem COVID, jak je popsáno v bodu 4. Vedení průběžně analyzuje dopady 
celosvětové pandemie na činnost v sociální sféře. V roce 2020 očekáváme zvýšené osobní a provozní 
náklady v souvislosti se zabezpečením provozu a zvýšených hygienických nároků v době pandemie, 
přepokládáme též pomoc státu ve formě mimořádných dotací. 
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Na hospodaření firmy v roce 2020 může mít vliv vyhodnocení zakázky pro Liberecký kraj dle Smlouvy o 
poskytování sociální služby „Podpora samostatného bydlení" v Libereckém kraji - v roce 2019 nebyly 
splněny časové jednotky sjednané ve smlouvě. Dle čl. IX smlouvy může objednatel (Liberecký kraj) 
požadovat sankci za neplnění podmínek smlouvy ve výši až 219 tis. Kč. Ke dni sestavení účetní závěrky 
nebyla pokuta uložena. 

Pro ostatní skutečnosti požadované §29 a 30 vyhl. č. 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň. 

V Liberci 31.7.2020 

PaedDr. Alexandra Bečvářová, ředitelka 
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