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Slovo ředitelky 

Vážení podporovatelé, donátoři, spolupracovníci, představitelé krajů a obcí, příznivci, rodiny a 

přátelé. Předkládáme vám výroční zprávu za rok 2020, který byl velmi složitý pro všechny, 

nejen pro sociální služby, jejich klienty a pracovníky.  

Rok 2020 ukázal, že lidem kolem nás není osud klientů v sociálních službách lhostejný.  

Podpořili nás jak finančními, tak věcnými dary.  V rámci programu „Škoda auto pomáhá“ jsme 

pro službu chráněné bydlení v Karlovarském kraji získali osobní automobil Škoda Octavia. 

Finanční prostředky na ochranné a dezinfekční prostředky nám poskytly Nadace pojišťovny 

Kooperativa, Nadace ČEZ a Nadace Karel Komárek Family Foundation. Velmi si ceníme úspěšné 

přihlášky našeho projektu v Adventních koncertech České televize. Část výtěžku z koncertů 

dostane naše organizace na opravy a vybavení domácností klientů služby chráněné bydlení.  

Společnost Dolmen poskytuje sociální službu chráněné bydlení a podporu samostatného 

bydlení v oblasti Libereckého a Karlovarského kraje a sociálně terapeutickou dílnu 

v Libereckém kraji.   Služby našim klientům byly poskytované nepřetržitě, bez ohledu na vývoj 

epidemické situace. Pouze činnost sociálně terapeutické dílny byla na čas nařízením vlády 

přerušena. Tým dílny v té době pomáhal asistentům v Liberci se zajištěním stravy, nákupů a 

aktivizačních činností v domácnostech klientů.  Pracovníci i klienti se museli velmi rychle 

adaptovat na nové a měnící se podmínky. Dlouhodobé omezování sociálních kontaktů, 

dodržování dalších omezení a pravidel bylo pro klienty náročné. Zajištění služeb u nemocných 

klientů, nebo klientů v karanténě jsme s týmem oslabeným epidemií zvládli jen díky 

obětavému přístupu pracovníků organizace. 

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům Společnosti Dolmen za jejich nasazení, vyrovnání 

se s rizikem, odvahu, rozumný a zodpovědný přístup v plnění role našich služeb - pomoc a 

podpora lidí s mentálním postižením, podpora jejich snahy zapojit se do běžné společnosti, žít 

ve své domácnosti a vést  důstojný život s citlivou a přiměřenou podporou sociálních služeb. 

Velmi si jejich postoje vážím. Vím, že tento rok je stál mnoho sil. 

Děkuji všem dalším spolupracovníkům, příznivcům, podporovatelům, donátorům, sociálním 

pracovníkům a úředníkům na sociálních odborech krajů a měst. Děkuji jim za podporu v tomto 

složitém období i za snahu pomoci sociálním službám a jejich klientům. 

Věřím, že příští rok bude lepší. Rok 2020 nás naučil fungovat trochu jinak. Zjistili jsme, že 

umíme společně zvládnout krizi, že si umíme poradit v nestandardních situacích.   

Přeji nám všem, pracovníkům Společnosti Dolmen, klientům, příznivcům, přátelům, abychom 

zvládli další rok s optimismem. Aby následující doba byla k nám všem laskavější a umožnila 

nám radostnější život. 

S úctou 

Alexandra Bečvářová 

ředitelka organizace  
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1 O společnosti 

Společnosti Dolmen dala vzniknout 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 poruchou autistického spektra (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   Pomoc  
  Důvěra   Respekt 
  Tolerance   Svoboda 
  Cílevědomost  Kvalita  
  Poctivost  Odpovědnost  
  Empatie   Profesionální přístup 
  Spolupráce   

 

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. 

 

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.  
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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.  

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. 
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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 

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 
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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. 

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 PAS.  
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2 Zpráva o činnosti 

Liberecký kraj 

Společnost Dolmen, z. ú.  poskytuje v Libereckém kraji  tři registrované sociální služby:  

 chráněné bydlení,  

 podporu samostatného bydlení, 

 sociálně terapeutickou dílnu.  

Práce s klienty je individuální, odpovídající potřebám klientů. Zaměřujeme se na to, aby klienti 

své schopnosti rozvíjeli nebo udrželi.  To v praxi znamená, že jim poskytujeme takovou 

podporu, 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 klientů. Mezi ně patří Restaurace Radniční sklípek Liberec, ERREST, s. r. o. 

a Komunitní centrum KONTAKT Liberec. Pracovní zkušenosti klienti získávají v hotelu Petra, 

pivovaru Konrád, Chráněné dílně Tulipán, občanském sdružení D.R.A.K., Galerii Liberec, 

pekárně Albert a v Centru zdravotní a sociální péče Liberec – pečovatelská služba.  

Chráněné bydlení 

V Liberci poskytujeme službu chráněného bydlení v sedmi bytech. Tři byty jsou ve Vesci, kde žijí 

klientky s vyšší mírou podpory. Zde se naši asistenti společně s klientkami nejvíce věnují 

udržení dobrého zdravotního stavu, udržení stávajících schopností v oblasti péče o vlastní 

osobu, protože se jedná většinou o klientky seniorského věku. Klientkám je také poskytována 

pomoc v péči o domácnost a vlastní osobu. Tři byty s klienty vyžadujícími nižší míru podpory 

má Společnost Dolmen v Zeleném údolí a jeden ve Vratislavicích. U těchto klientů se nejčastěji 

věnujeme činnostem spojeným s péčí o domácnost a podporujeme navazování a udržení 

stávajících vztahů s rodinou a přáteli. 

Vzhledem k epidemiologickým podmínkám v roce 2020 nemohli naši klienti trávit svůj volný 

čas obvyklým způsobem. Oblíbené činnosti spojené s cestováním, poznáváním nových míst, 

kulturou, návštěvou rodiny a přátel, klienti velmi postrádali. Pro udržení dobré psychické 

pohody klientů v době nouzového stavu se naši asistenti věnovali i kreativním a vzdělávacím 

aktivitám. Během letních měsíců, po uvolnění vládních opatření, jsme se s klienty zaměřili na 

oživení již v minulosti osvojených dovedností, jako je orientace v obchodě, hospodaření 

s financemi nebo samostatné cestování.  

Velkým úspěchem v roce 2020 bylo přestěhování klientky z DOZP Jestřebí. Přechod z ústavního 

zařízení do běžné domácnosti zvládla velmi dobře a to i přes náročnost epidemiologické 

situace. Obzvlášť kladně vnímáme, že se jedná o sestru jedné z našich klientek chráněného 

bydlení. Obě sestry tím získaly možnost být v blízkém kontaktu a došlo k upevnění jejich 

rodinných vazeb. 

Ačkoliv nebylo možné realizovat tolik akcí jako v předešlých letech, i v roce 2020 klienti prožili 

týdenní pobyt v krásné přírodě se svými přáteli v Jiřetíně pod Jedlovou. Klienti se také 
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zúčastnili sportovních her ve Starých Splavech pořádaných Sdružením tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. 

V České Lípě jsme poskytovali službu celkem 15 klientům, kteří žijí v jednočlenných, 

dvoučlenných a tříčlenných domácnostech. Službu chráněné bydlení využívají také dvě 

partnerské dvojice. Bydlení poskytujeme celkem v sedmi bytech v České Lípě a v domě 

v Sosnové. Do služby jsme v roce 2020 přijali jednoho nového klienta.  

S klienty se nejčastěji věnujeme péči o domácnost a hospodaření s finančními prostředky. 

V průběhu času zjišťujeme, jak klienti častým procvičováním získávají větší povědomí o svých 

penězích a lépe se orientují v cenách a s tím souvisí i chápání hodnoty peněz. U partnerských 

dvojic se věnujeme otázkám společného soužití. Klientky v seniorském věku podporujeme 

v udržení stávajících schopností a dovedností, hlavně se zaměřujeme na tréninky paměti.  

Neméně důležitou součástí naší práce je také podpora a pomoc v oblasti hygieny. Klienty také 

doprovázíme k lékařům a jsme jim nápomocni v komunikaci s lékařem. Klienti také rádi tráví 

svůj volný čas individuálním způsobem, kdy s podporou asistenta navštěvují různá místa.  

Velkou výzvou v roce 2020 pro nás představoval nouzový stav a karanténní opatření. Museli 

jsme pružně reagovat na vládní opatření v souladu s potřebami klientů. Abychom zamezili 

onemocnění klientů koronavirem, dováželi jsme jim potraviny přímo do domácnosti. Postupně 

jsme přešli na objednávání obědů. Během této situace byli naši klienti, stejně jako celá 

společnost, vystaveni mnoha restriktivním opatřením. Učili jsme klienty přizpůsobovat se 

novým podmínkám a podporovali je v dodržování opatření.  Klienti chodili na procházky a naší 

snahou bylo, nahradit jim aktivity, které dříve běžně ve volném čase vykonávali. Po částečném 

rozvolnění pandemických opatření klienti uvítali nabídku Sdružení tělesně postižených a vyjeli 

na dva dny na sportovní hry, kde se po dlouhé době setkali se svými přáteli.  Partnerské dvojice 

klientů využily možnost odjet na pětidenní dovolenou do Dolního Podluží. 

Podpora samostatného bydlení 

Službu podpora samostatného bydlení jsme v roce 2020 poskytovali osobám, které bydlí ve své 

domácnosti sami nebo v rodinách. Službu také využíval jeden klient, který žije na ubytovně. 

Služba byla poskytována 18 klientům v ORP Liberec, Frýdlant, Tanvald a Jablonec nad Nisou, 

kterým pomáhala při naplňování jejich potřeb 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.  

Velká pozornost byla věnována podpoře klientů při zvládání náročné životní situace související 

s epidemií COVID-19, kdy klienti nejvíce ocenili pomoc s nákupy, se zajištěním stravy, doprovod 

k lékaři, ale i možnost sdílení svých myšlenek a obav, které v souvislosti s danou situací 

prožívali. Proto také pracovníci sociální služby komunikovali i s rodinami a opatrovníky klientů. 

Neméně důležitá byla pro klienty i pomoc se zajištěním ochranných pomůcek a podpora 

pracovníků v oblasti orientace v neustále se měnících vládních nařízeních a doporučeních tak, 

aby jim klienti snadno porozuměli a mohli tak ochránit nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních 
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lidí. Velmi důležité bylo zprostředkovat všechna doporučení i klientům, kteří nekomunikují 

běžným způsobem.  

Díky podpoře samostatného bydlení klienti nejen dobře zvládali náročnou životní situaci 

související s epidemií COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem, ale zároveň více využívali 

informační technologie v běžném životě. Například nákupy přes internetové obchody 

představovaly pro některé klienty bezpečné řešení před možnou nákazou. V souvislosti s 

omezením návštěv rodinných příslušníků či jiných blízkých osob se u některých klientů zvyšoval 

pocit osamělosti a sociální izolace, proto bylo třeba jim nabídnout pomoc v podobě 

podpůrných rozhovorů, jejichž cílem bylo udržení dobrého psychického stavu.  Relaxační 

vícedenní pobyt pro klienty podpořil jejich dobré fungování v následném období. 

Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílna funguje od roku 2016. Hlavním cílem bylo vytvořit místo, kde se 

budou klienti scházet a rozvíjet svůj pracovní potenciál. Programy v sociálně terapeutické dílně 

se zaměřují na osvojování si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném životě, a 

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

mohou následně využít ve vlastní domácnosti. STD je pro klienty příjemné a důvěrné místo, 

kde získávají potřebné zkušenosti, sebedůvěru a je místem, kde mají možnost vyjádřit svůj 

vlastní názor v bezpečném prostředí. 

Rok 2020 všem přinesl novou zkušenost díky pandemii koronaviru. Museli jsme vymýšlet nové 

způsoby, jak přizpůsobit novým podmínkám fungování dílny. Na začátku jara 2020 jsme byli 

nuceni přerušit svojí činnost. V té době jsme také věnovali čas, vymýšlení strategie, jak budeme 

fungovat nadále.  Zavedli jsme bezpečnostní protikovidová opatření a celkově jsme fungování 

dílny přizpůsobili tomu, abychom jak personál, tak i klienty co nejvíce ochránili před nákazou. 

Během času, kdy jsme z rozhodnutí orgánů státu nesměli poskytovat sociální službu, jsme 

pomáhali ostatním sociálním službám Společnosti Dolmen zvládnout toto nelehké období. 

Velice důležitou úlohu po znovuotevření STD sehrála komunikace s rodinnými příslušníky a 

ostatními sociálními službami. Implementovali jsme a v praxi ověřovali nová preventivní 

opatření a přizpůsobili docházku klientů, tak abychom naplnili jejich potřeby, a zároveň jsme 

udrželi malé skupiny klientů, tak aby se snížil počet kontaktů. Využívali jsme pěkného počasí a 

mnoho aktivit přesunuli do venkovních prostor. Často jsme vyráželi na výlety do okolí. Někteří 

klienti dočasně pozastavili docházku do STD, protože měli strach o své zdraví nebo zdraví svých 

blízkých. Nepřerušili jsme s nimi však kontakt a věnovali jim čas alespoň při telefonické 

komunikaci. Některé klienty jsme individuálně navštěvovali v místě jejich bydliště.   

Během této nestandardní doby se nám podařilo naplnit méně dílčích cílů, než v minulých 

letech. Přesto naši klienti vytvořili mnoho krásný výrobků, které na štěstí nezůstaly ležet 

v policích dílny, ale ozdobily prostory knihovny v Tanvaldu a zpříjemnily tak předvánoční čas 

jejím návštěvníkům. 
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Data o poskytovaných službách v Libereckém kraji 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V LIBRECKÉM KRAJI R. 2020 

 
Chráněné bydlení 

Podpora 
samostatného 

bydlení 

Sociálně 
terapeutické dílny 

Počet klientů 27 19 20 

z toho muži 4 10 5 

z toho ženy 23 9 15 

Průměrný věk 52 46,8 50 

Počet hodin asistence 
celkem 

21 327,60 7 342,70 3 793 

Průměr hodin na 1 klienta 789,9 386,46 189,65 

 

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.  

Společnost Dolmen, z. ú.  v Sokolově založila organizaci Dolmen Oáza s.r.o., která provozuje 

Bistro Oáza. Dolmen Oáza přispívá k zařazení klientů na chráněném trhu práce. Ačkoliv se 

v roce 2020 omezilo poskytování některých sociálních služeb, Denní centrum Mateřídouška, 

o.p.s. nám poskytlo své personální kapacity a v době nouzového stavu se snažili klienty 

aktivizovat v domácím prostředí.   

Chráněné bydlení 

V roce 2020 se neměnil počet bytů chráněného bydlení, tj. zůstal na počtu 20. Celkem byla 

smlouva na poskytování služby chráněné bydlení uzavřena s 24 klienty. V dubnu 2020 jeden 

klient zemřel, ale nového klienta jsme do chráněného bydlení nepřijali, protože se ukázalo, že 

soužití dvou klientek v seniorském věku není vyhovující. Obě požádaly o možnost 

rozestěhování. Této žádosti jsme vyhověli a počet klientů v CHB se ustálil na 23. Nyní bydlí 

společně pouze 3 dvojice. Naším cílem je vytvořit klientům, co nejvíce individualizovaných 

domácností, tam kde nejsou klienti partneři, anebo si výslovně nevyžádají spolubydlícího.  

Po dobu platnosti mimořádných opatření jsme operativně reagovali na nastalou situaci, 

motivovali klienty k pobytu doma, což se dařilo i díky podpoře dobrovolníků i našich vlastních 

pracovníků. S klienty se každodenně probírala rizika koronavirové nákazy, dodržování 

zvýšených hygienických opatření a minimalizaci kontaktu s cizími lidmi a sousedy. Z důvodu 

pandemických opatření se klienti nemohli zúčastnit tradičních akcí pro osoby se zdravotním 

postižením, jako byly dovolené, vánoční večírky apod. Přesto se před vypuknutím druhé vlny 

pandemie covid podařilo vyjet na sportovní hry v České Lípě.  

S velkým úsilím se nám dařilo udržet klienty i pracovníky v bezpečí. Je velmi náročné po dobu 

probíhající pandemie dostát standardům pobytové sociální služby s terénním charakterem 
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jejího poskytování, ale i tato situace nás přesvědčila o profesionalitě našich pracovníků. První 

vlna pandemie nám poskytla čas na přípravu a chápeme ji jako generální zkoušku na dobu 

případných další omezení. Snažili jsme se kompenzovat pandemií omezené aktivity našich 

klientů venkovními procházkami, zvýšeným důrazem na komunikaci, zprostředkování kontaktu 

s rodinami. Rodiny a opatrovníky jsme vyzvali k obezřetnosti a důslednému dodržování 

hygienických pravidel s tím, že návštěvy je lépe realizovat ve venkovních prostorech. I tato 

opatření měla kladnou odezvu u rodin a přátel našich klientů.  

V roce 2020 se stabilizoval tým sociálních pracovníků, což poskytlo dostatečný prostor věnovat 

se i otázce spolupráce s rodinami a opatrovníky a podílet se na zajištění oprávněných zájmů 

našich klientů. To vyústilo ve zvýšení několika příspěvků na péči, průkazů osob se zdravotním 

postižením anebo také o rozšíření kontaktu klienta s rodinou. 

Podpora samostatného bydlení 

Podpora samostatného bydlení (PSB) je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením 

na území Karlovarského kraje. Služba je klientům poskytována v jejich vlastních domácnostech, 

kdy asistent za klientem dojíždí do jejich faktického nebo trvalého bydliště. Sociální služba je 

zaměřená na zajištění potřeb klientů v oblastech – péče o vlastní osobu, péče o domácnost, 

doprovody, nákupy, zajištění stravy, společenský kontakt, hospodaření s finančními prostředky, 

aj. Spolupráce s klientem je vždy nastavena individuálně podle jeho potřeb a přání.   

V současné době je služby poskytována ve městech Ostrov nad Ohří, Chodov, Sokolov, Karlovy 

Vary a obci Lomnice u Sokolova. Na začátku roku byla služba poskytována celkem 13 klientům, 

tento počet se v průběhu roku měnil. V jednom případě byla smlouva o poskytování služby PSB 

ukončena ze strany opatrovníka, s ohledem na finanční situaci klienta. Následně bylo jednáno s 

dalšími zájemci o službu. Tímto se počet klientů opět změnil a ke konci roku 2020 službu 

využívalo celkem 15 klientů. 

Poskytování služeb se v roce 2020 se přizpůsobovalo situaci týkající se COVID-19. Asistentky a 

sociální pracovnice se snažili klientům zajistit potřebnou pomoc a péči a také psychickou 

podporu, která funguje i ve večerních hodinách, víkendech, svátcích apod. prostřednictvím 

telefonických hovorů. S klienty pravidelně probíhá komunikace týkající se koronavirových 

opatření, dbáme na to, aby klient vládním nařízením porozuměl a věděl jak chránit sebe a své 

okolí. Ze strany organizace, potravinové banky a jiných dárců, byly zajištěny hygienické 

pomůcky (roušky, respirátory, dezinfekce, antigenní testy, rukavice, apod.) jak pro personál, 

tak pro klienty.  

Pro klienty je velmi důležitý společenský kontakt. Většina klientů docházela do zaměstnání, DC 

Mateřídouška, nebo na jiné volnočasové aktivity, na které docházet nemohli z důvodu omezení 

poskytování sociálních služeb. Tato opatření doléhala a nadále doléhají na jejich psychický stav. 

Proto jsme se zaměřili i na procházky v přírodě a volnočasové aktivity, které s ohledem na 

vládní opatření bylo možné podnikat.  

Klienti, kteří čerpají službu PSB, s podporou této služby řeší i záležitosti týkající se svých 

finančních, zdravotních, bytových a jiných problémů. Za velký úspěch roku 2020 považujeme 
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finanční stabilizaci dvou klientek, u kterých došlo k přiznání příspěvku na péči a zvýšení 

invalidity z 2. stupně na 3. stupeň. Dále v jednom případě byla přiznána výhoda ZTP/P a ve 

druhém případě byl přiznán příspěvek na péči I. stupně. Celkem pro 5 klientů je pravidelně 

vyřizován příspěvek na bydlení, čímž se výrazně ekonomicky stabilizovali. 

Data o poskytovaných službách v Karlovarském kraji 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V KARLOVARSKÉM KRAJI R. 2020 

 
Chráněné bydlení 

Podpora samostatného 
bydlení 

Počet klientů 23 16 

z toho muži 8 6 

z toho ženy 15 10 

Průměrný věk 48 48 

Počet hodin asistence celkem 17 887,7 3 060,4 

Průměr hodin na 1 klienta 777,7 191,3 

 

Příběh Bistra Dolmen Oáza 

Vše začalo na jaře 2014, kdy se zrodila myšlenka založení tréninkového pracoviště Oáza 

v Karlovarském kraji, které mělo být reakcí na potřebu, klientů chráněného bydlení Společnosti 

Dolmen, pracovat. Tréninkové pracoviště vzniklo v Sokolově na podzim 2014 v rámci projektu 

realizovaného s podporou strukturálních fondů EU a ČR. Hlavním cílem tohoto projektu bylo 

zapojit klienty služby chráněné bydlení do aktivit vedoucích k rozvoji jejich pracovních 

kompetencí. V rámci projektu absolvovali budoucí zaměstnanci bistra teoretickou a praktickou 

přípravu, která trvala 12 měsíců. Za tuto dobu si osvojili dovednosti a pracovní kompetence, 

které jim umožnily být s přiměřenou podporou plnohodnotnými zaměstnanci bistra.  

Zkušenosti z dosavadních výsledků činnosti tréninkového pracoviště a zájem zákazníků o 

nabízené produkty, motivovala pracovníky vedení společnosti k založení pracoviště 

s chráněnými pracovními místy -  Bistra Dolmen Oáza. 

Po ukončení projektu byl zahájen provoz sociálního podniku Dolmen Oáza, s.r.o. Produkce 

Bistra Dolmen Oáza měla pokrývat nedostatečnou nabídku pestré, zdravé a cenově dostupné 

teplé a studené kuchyně ve městě Sokolov. Bistro prošlo drobnými inovacemi, které byly 

zaměřené na zlepšení pracovních podmínek a na možnost rozvíjet další činnost podniku, jako je 

příprava svačin do škol či celodenní stravy pro mateřskou školu. Postupně se bistro stalo 

samostatnějším a konkurenceschopnějším subjektem, kterým prošla v rámci pracovní 

rehabilitace řada klientů služby Společnosti Dolmen, z.ú. V roce 2020 bistro zaměstnávalo 6 lidí 

s mentálním znevýhodněním, přípravou na práci pak prošla jedna klientka Společnosti Dolmen, 

z.ú. 

V roce 2020, kdy celou společnost zasáhla vlna koronaviru, se po uzavření provozovny rozhodlo 

její vedení najít alternativní cestu. Bistro sice omezilo své služby pro veřejnost, ale začalo 

zajišťovat celodenní stravu pro klienty i zaměstnance Společnosti Dolmen, z.ú. a další sociální 

služby ve městě včetně rozvozu jídel, které zajišťoval dobrovolník. Byla to další výzva, která 
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byla přijata a s grácií pokořena. Podnik si udržel své renomé, zákazníky a provozuje své služby i 

nadále. 

Vizí podniku je zlepšení kvality života lidí se znevýhodněním prostřednictvím seberealizace a 

zlepšení kvality života zákazníků prostřednictvím nabídky kvalitního stravování.  Služby Bistra 

Dolmen Oáza mají vzrůstající trend a věříme, že jsou pro naše spoluobčany přínosem a doplňují 

tak gastronomický segment ve městě. Bistro Dolmen Oáza má ambice ovlivňovat kvalitu života 

jak zákazníků, tak i zaměstnanců.  

Přes všechna úskalí roku 2020, přinesl tento rok i velmi pozitivní zprávy. Na podzim bylo Bistro 

Dolmen Oáza podpořeno nadací Via a Avast a získalo finance na rozsáhlejší rekonstrukci 

prostor tak, aby se rozšířila nabídka sortimentu a zároveň i provoz o kavárenskou produkci.  To 

do budoucna umožní několika dalším lidem se znevýhodněním se uplatnit na chráněném trhu 

práce. Přestavba bistra bude nezanedbatelným přínosem pro komunitu, kdy bude vytvořeno 

příjemné místo pro setkávání lidí různých generací.  

 

COVID – 19 a jeho dopady na poskytované sociální služby 
 

Celou výroční zprávou se prolínají informace o tom, jak jsme se v roce 2020 vypořádali s 

koronavirou pandemii. Na začátku roku 2020 nás pomalu začala ovlivňovat rozvíjející se 

celosvětová pandemie nového viru SARS-Cov-2, označovaným jako COVID-19.  V rychlém sledu 

přicházely restrikce, mimořádná opatření a nouzový stav. Jak pracovníci všech našich služeb, 

tak i klienti začali být vystaveni velkému tlaku a naprosto neznámým a neočekávaným situacím, 

na které se nikdo z nás neměl šanci předem připravit. Díky nesmírnému zaujetí a obrovskému 

pracovnímu nasazení všech pracovníků společnosti se podařilo nastavit krizový plán a ve velmi 

krátkém čase upravit vnitřní procesy organizace na nové podmínky. Všichni byli vedeni 

myšlenkou, že bez našich sociálních služeb to nepůjde a naši klienti nemohou zůstat bez 

potřebné pomoci a podpory. Společně se nám podařilo ochránit personál i klienty nákazou 

covid – 19. V roce 2020 neonemocněl žádný z klientů novým druhem koronaviru. S odstupem 

času lze veškerá opatření, která jsme zavedli, hodnotit jako účinná. Našim klientům přinesl rok 

2020 zcela novou životní zkušenost. Jejich adaptace na nové podmínky probíhala velmi rychle a 

až neuvěřitelně hladce. Na podzim roku 2020 jsme s úlevou přivítali pravidelné testování 

zaměstnanců, které jim sice přinášelo nezcela příjemné fyzické zážitky, ale za to bylo velkou 

úlevou psychickou. 

K minimalizaci dopadů pandemie v roce 2020 přispělo i získání několika mimořádných dotací ze 

státního rozpočtu a dalších darů na pokrytí výdajů, které nebylo možné do státní dotace 

zahrnout.  
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3 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 2020 nedošlo k žádným změnám v orgánech Společnosti Dolmen, z. ú. V roce 

2020 nenastaly změny v zakladatelských právních jednáních a nenastaly změny v členství 

v orgánech ústavu. Společnost Dolmen z. ú.  v roce 2020 neposkytla členům správní rady ani 

revizorovi žádné odměny.  

Liberecký kraj - přepočtené úvazky pracovníků  

Pracovníci celkem: 24,00 úvazku 

Pracovníci v přímé péči: 20,80 úvazku 

Vedoucí a administrativní pracovníci: 3,20 úvazky 

Vzdělávání 

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu v roce 2020: 

 Mindfulness – Metoda pro zvládání stresu (Nautis) 

 Základy psychologie osobnosti pro pracovníky v sociálních službách (Seduca) 

 Základy efektivní komunikace v sociálních službách (Seduca) 

 Rozvoj profesní sebeúcty  (Diakonická akademie) 

 Školení první pomoc pro pracovníky v sociálních službách (Oblastní spolek Českého 

červeného kříže) 

 Základní práce s člověkem s mentálním postižením (Seduca) 

 Alternativní a augmentativní komunikace (Quip) 

 Zvyšování psychické odolnosti lidí pracujících v sociální oblasti (Diakonická akademie) 

 Práce s motivací klienta a hranice služby (Tudytam)  

 Jak předcházet syndromu vyhoření (Diakonická akademie) 

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

co může chování klientů signalizovat začínající duševní nemoc (Diakonická akademie) 

 Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti – praktický úvod do 

problematiky (Institut Bernarda Bolzana) 
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Karlovarský kraj - přepočtené úvazky pracovníků  

Pracovníci celkem: 28,70 úvazku 

Pracovníci v přímé péči: 25,10 úvazku 

Vedoucí a administrativní pracovníci: 3,60 úvazku 

 

Vzdělávání 

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu v roce 2020: 

 Aktivizující péče o klienta – praktický průvodce aktivizací běžného dne (Diakonická 

akademie) 

 Konzultant pro oblast sexuality a vztahů v sociálních a školských zařízeních – výcvik 

(Freya) 

 Práce s emocemi v sociálních službách (Tudytam) 

 Úzkosti a deprese u klientů s mentálním postižením a autismem (Diakonická akademie) 

 Využití asertivity při jednání s klientem (bfz) 

 Zavádění standardů kvality do praxe sociálních služeb (Diakonická akademie) 

 Interní školení pro zavedení elektronické evidence poskytovaných sociálních služeb 

Equip 

 

Členové týmů v Libereckém i Karlovarském kraji se dále v roce 2020 účastnili vzdělávacích 

aktivit pořádaných organizací za spolupráce externích odborníků. Jednalo se o případové 

supervize, individuální a týmové supervize, konzultace k individuálnímu plánování. Ostatní 

aktivity jako kazuistické semináře a příklady dobré praxe nebylo možné z důvodu covidové 

situace v ČR realizovat.  
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4 Hospodaření společnosti a finanční zpráva 
 

Hlavním zdrojem financování služeb sociální péče chráněné bydlení poskytovaných v 

Libereckém a Karlovarském kraji v roce 2020 byly prostředky vyrovnávací platby na závazek 

veřejné služby z rozpočtu MPSV přerozdělované oběma kraji subjektům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. V Karlovarském kraji byla navíc služba 

chráněné bydlení podpořena prostředky účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje. U sociálně terapeutické dílny byla hlavním zdrojem financování také vyrovnávací platba 

poskytnutá prostřednictvím Libereckého kraje. 

Hlavním zdrojem financování služeb sociální péče podpora samostatného bydlení 

poskytovaných v Libereckém kraji 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 a dále prostředky vyrovnávací platby na závazek veřejné služby z 

rozpočtu MPSV přerozdělované Libereckým krajem subjektům pověřeným poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu. 

Financování služby podpora samostatného bydlení poskytované v Karlovarském kraji v roce 

2020 probíhalo prostřednictvím  individuálního projektu Karlovarského kraje Podpora 

vybraných služeb sociální prevence. Karlovarský kraj poskytl také neinvestiční dotaci z vlastních 

prostředků.  

Významným zdrojem financování sociálních služeb v roce 2020 byly úhrady od klientů za 

poskytované služby, mimořádné dotace MPSV a další dotace a dary.  

 

Přehled financování sociálních služeb 
 v Libereckém kraji 

Sociální služba Zdroj Částka 

Chráněné bydlení Dotace Liberecký kraj 7 902 000 Kč 

Předfinancování dotace 
Libereckého kraje 

137 000 Kč 

Úhrady klientů 2 753 585 Kč 

Dotace města a obce 588 026 Kč 

Podpora samostatného 
bydlení 

Individuální projekt Liberecký 
kraj 

2 993 912,50 Kč 

Dotace Liberecký kraj 532 000 Kč 

Předfinancování dotace 
Libereckého kraje 

107 000 Kč 
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Úhrada klientů 261 132 Kč 

Dotace města a obce 35 079 Kč 

Sociálně terapeutická dílny Dotace Liberecký kraj 1 673 000 Kč 

Předfinancování dotace 
Libereckého kraje 

137 000 Kč 

Dotace města a obce 99 671 Kč 

 

 

Přehled financování sociálních služeb v Karlovarském kraji 

Sociální služba Zdroj Částka 

Chráněné bydlení Vyrovnávací platba 
Karlovarský kraj 

8 754 600 Kč 

Neinvestiční dotace 
z rozpočtu Karlovarského 
kraje 

601 000 Kč 

Dotace města a obcí 25 000 Kč 

Úhrady klientů 2 563 867 Kč 

Podpora samostatného 
bydlení 

Individuální projekt 
Karlovarský kraj 

3 039 400 Kč 

Individuální projekt 
Karlovarský kraj – neinvestiční 
dotace 

436 800 Kč 

Dotace města a obcí 73 000 Kč 

Úhrada klientů 354 721 Kč 
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Další finanční zdroje nerozdělené podle krajů a poskytované sociální služby 

Zdroj Účel Částka 

MPSV ČR Covid-19, odměny pro 
pracovníky 

1 357 993 Kč 

MPSV ČR Covid-19, zvýšené náklady 238 688 Kč 

Nadace ČEZ Covid-19 – ochranné 
pomůcky a dezinfekční 
prostředky 

40 000 Kč 

Nadace pojišťovny 
Kooperativa 

Covid-19 – ochranné 
pracovní pomůcky 

50 000 Kč 

Nadační fond pomoci (projekt 
Znesnáze21) 

Covid-19 – ochranné 
pracovní pomůcky 

8 022 Kč 

Nadace Karel Komárek Family 
Foundation 

Osobní náklady a nákup 
potravin pro klienty 
ohrožené  krizí Covid-19 

60 000 Kč 

Portus Praha, z. ú. Vybavení chráněného bytu 8 000 Kč 

Úřad práce ČR Společensky účelná pracovní 
místa 

68 499 Kč 

GIVT.cz, s. r. o. Poskytování sociálních 
služeb 

2 072 Kč 

město Česká Lípa Motivační pobyt pro klienty 29 045 Kč 

Errest s.r.o Poskytování sociálních 
služeb 

10 000 Kč 

Procházka M. Poskytování sociálních 
služeb 

500 Kč 
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Účetní závěrka za rok 2020 

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. Společnost v 

roce 2020 nerealizovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a životního prostředí.  

Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2020 
 

   Přehled aktiv  v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 10 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 008 

Dlouhodobý finanční majetek 1 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 571 

Zásoby 0 

Krátkodobé pohledávky 1909 

Krátkodobý finanční majetek 5 492 

Jiná aktiva celkem 81 

Aktiva/majetek celkem 10 930 

    Přehled pasiv  v tis. Kč 

vlastní v tom 

vlastní jmění 2 268 

finanční fondy 4 059 

účet výsledku hospodaření 83 

cizí v tom 

dlouhodobé závazky 0 

krátkodobé závazky 4 475 

jiná pasiva 45 

Pasiva/závazky celkem     10 930 

 
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020 

 

   Přehled výnosů v tis. Kč 

Dotace MPSV, krajů, měst, obcí, 
nadací  25 835 

Příspěvky a dary na provoz 166 

Příjmy z vlastní činnosti 9059 

Ostatní a jiné výnosy 394 

Výnosy celkem 35 454 

    

    Přehled nákladů v tis. Kč 

Osobní náklady 29 258 

Nákup služeb 2 838 

Spotřebované nákupy (materiál, 
energie) 2 614 

Ostatní náklady vč. daní a poplatků 661 

Náklady celkem 35 371 
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Zpráva auditora 
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5 Milníky v historii společnosti 

2006  

12.04.2006 - 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  

01.01.2007 - 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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2020 

Kovidový rok přinesl společnosti i velmi pozitivní zprávy. Tou největší byla účast v Adventních 

koncertech České televize. Aby toho nebylo málo, Škoda auto vybrala Společnost Dolmen 

v Karlovarském kraji a darovala nám osobní automobil v hodnotě téměř 900 000 Kč.  K těmto 

darům přibyl ještě jeden ve výši 500 000 Kč pro Dolmen Oázu, s. r. o. na obnovu zázemí 

provozovny bistra. 
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6 Realizované projekty a dárci 
 

 

 

 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 II“, 

 služba podpora samostatného bydlení je poskytována za finanční podpory 

Karlovarského kraje. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo v roce 2020 Společnost Dolmen,  z. ú. takto: 

 Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 1 357 993 Kč, 

 dotace na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID_19 
ve výši 238 688 Kč. 

 
 

 

 

 
Statutární město Liberec v roce 2020  podpořilo Společnost Dolmen,  z. ú.: 

 dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na 
službu Chráněné bydlení ve výši 191 683 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
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
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 dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na 
službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 99 671 Kč, 

 dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na 
službu Podpora samostatného bydlení  ve výši 108 123 Kč. 
 

 

 

 

 

 

 
Město Česká Lípa podpořilo v roce 2020 Společnost Dolmen,  z. ú. takto: 

 dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení ve výši 396 343 Kč, 

 dotace města Česká Lípa v oblasti sociální na projekt „Motivační pobyt pro dospělé lidi 

s mentálním postižením III“ ve výši 29 045 Kč. 

 

 

 
Statutární město Karlovy Vary finančně podpořilo v roce 2020 Společnost Dolmen, z. ú. 

neinvestiční dotací na provozní náklady ve výši 43 000 Kč na službu PSB. 

 

 

 

 
Město Chodov spolufinancovalo  v roce 2020 sociální služby Společnosti Dolmen, z. ú. 

takto: 

 chráněné bydlení ve výši 25 000 Kč, 

 podpora samostatného bydlení ve výši 20 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 
Město Kraslice podpořilo v roce 2020 Společnost Dolmen, z. ú. neinvestiční dotací na 
provozní náklady ve výši 10 000 Kč. 

 

 

 
 
 

Úřad práce ČR poskytl dotaci na vyhrazená společensky účelná pracovní místa  
ve výši 68 499 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
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Společnost Dolmen, z. ú. 

Náměstí Českých bratří 36/1 

460 05 Liberec 5 

www.spolecnostdolmen.cz 


