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Vážená paní, Vážený pane,
tato výroční zpráva by Vás měla seznámit s tím, jak si v uplynulém roce vedla 
organizace Lomikámen, z.ú. Pro ty, kdo o této organizaci slyší poprvé, je cílem
zprávy organizaci Lomikámen i stručně představit. 
Předesílám a předem se omlouvám, že tato zpráva bude nejstručnější, jak jen to 
bude možné, jelikož nevíme kam dřív skočit. Právě musíme za klienty do terénu, 
věnovat se jim v Jiné kávě i projektu podpory zaměstnávání, chystáme se na školské 
dny s programem „Blázníš? No a!“.
Kromě toho pořád něco vaříme, grilujeme, pečeme, k tomu zrovna uklízíme
po tradičním festivalu a domlouváme další a další koncerty, výstavy, promítání
či akce se stánkem… Někdo odchází, někdo přichází… A tak Lomikámen dál žije
a snad i stále hezky kvete, voní a přináší radost, inspiraci a především pomoc.

Případné zájemce o podrobnější informace, prosím, ať se mi ozvou. Velmi rád 
komukoliv činnost organizace představím podrobněji.

 za Lomikámen, z.ú.
    Jan Rohlena 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace: Lomikámen, z.ú. 
Právní forma:  ústav
IČO:    26541831
DIČ:   CZ26541831
Registrace:  Sp. značka U355 vedená u Městského soudu v Praze

Statutární orgány:

Ředitel: Mgr. Jan Rohlena
Správní rada: MUDr. Jindřiška Masnerová – předsedkyně, Bc. Jana Petrovičová, DiS., Mgr. Klára Nová
Zakladatelé: Martina Pokorná, Jana Tůková, Tomáš Sklenička, DiS.

Kontaktní údaje:

Sídlo organizace: Bezručova 928, Beroun, 266 01
Jiná káva: U Kasáren 192, Beroun, 266 01
Projekt s Lomikamenem úspěšně na trh práce: Wagnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun



Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním 
poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta 
v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí.

Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě registrované sociální služby, sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálně 
terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je jediným 
poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.

V souladu se zakládací listinou ze dne 22. 12. 2015 provozujeme následující hlavní a vedlejší činnost:

Hlavní činnost organizace:
•	Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, případně sociální  
 služby dle aktuálně platného zákona ve znění pozdějších předpisů
•	Osvětová činnost v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí
 
Hospodářská činnost organizace:
•	Hostinská činnost 
•	Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
•	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona

ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI



A) SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Název: Re-start (§ 70 zák. č. 108/2006 Sb.)
Sociální rehabilitace – evidenční číslo v Registru poskytovatelů sociálních služeb – 1951334 (http://iregistr.mpsv.cz).

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních aktivit.

Služba sociální rehabilitace obsahuje dle zákona tyto základní činností:
•	nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
 činností vedoucích k sociálnímu začlenění
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Náklady sociální služby byly v roce 2018 z převážné části financovány z dotace Krajského úřadu Středočeského 
kraje, další část byla hrazena z příspěvků od města Beroun, města Hořovice a Králova Dvora a zbylá část nákladů 
služby byla financována z vedlejší činnosti organizace a darů fyzických osob a právnických osob.

V roce 2018 využilo službu sociální rehabilitace 55 uživatelů.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Lomikámen, z.ú. má dle zákona
č. 108/2006 Sb. registrované
dvě sociální služby:



SOCIÁLNÍ SLUŽBY
B) SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

Název: Dílna Jiná Káva (§ 67 zák. č. 108/2006 Sb.)

Sociálně terapeutické dílny - evidenční číslo v Registru poskytovatelů sociálních služeb –9636213 (http://iregistr.mpsv.cz).

Sociálně terapeutické dílna je ambulantní služba poskytovaná lidem se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení, kteří nejsou z tohoto důvodu zaměstnatelní na otevřeném, ani chráněném trhu práce.
Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
sociálně pracovní terapie.

Služba sociálně terapeutická dílna obsahuje dle zákona tyto základní činnosti:
•	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•	poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností  
 vedoucích k sociálnímu začlenění
•	podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Náklady sociální služby byly v roce 2018 z většinové části dotace Krajského úřadu Středočeského kraje. Zbylá část 
nákladů byla hrazena z příspěvku města Beroun, města Hořovice a vedlejší činnosti organizace a z darů fyzických 
osob a právnických osob.

V roce 2018  využilo službu sociálně terapeutické dílny 15 uživatelů. Od zahájení provozu se jedná o 81 klientů. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY



PROJEKTOVÁ ČINNOST

PROJEKT FINANCOVANÝ Z ESF

Název: „S Lomikamenem úspěšně na trh práce“
časové rozhraní projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Projekt je pomocnou rukou pro osoby s duševním onemocněním, které se chtějí zdokonalit v dovednostech 
uplatnitelných na volném trhu práce. Projekt je také nástrojem k realizaci tréninkových míst u zaměstnavatelů.
Do projektu se mohou zapojit lidé s duševním onemocněním i zaměstnavatelé, kteří jsou otevřeni pomoci 
potřebným a jsou ochotni poskytnout smysluplné pracovní místo pro osoby s omezením.

Cíle projektu: 
•	 Informovat cílovou skupinu a veřejnost o projektu
•	Cyklus kurzů 
•	Spolupráce se zaměstnavateli 
•	Tréninková místa – zaměstnání  
 

Projekt je realizován především v prostorách: Wagnerovo náměstí 1541, Beroun 266 01 

 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost, 
pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0 .0/16_064/0006436. Řídícím orgánem projektu je Ministerstvo práce
a sociálních věcí.

Plánované výstupy: 
•	Oslovení cca 75 osob
•	40 osob, které se zapojí a zahájí kurz
•	10 osob, které nastoupí na tréninkové místo
•	Zahájení spolupráce se zaměstnavateli v regionu



Od začátku projektu se podařilo realizovat 2 vzdělávací kurzy, které úspěšně dokončilo 12 účastníků.
Zahájili jsme spolupráci s 5 zaměstnavateli, u nichž jsme realizovali 4 tréninková místa.

Preventivní program Blázníš? No a!

•	Je primárním preventivním programem pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let.
•	Věnuje se duševnímu zdraví i nemoci.
•	V jeho průběhu se následně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část. 

Tuto aktivitu se nám podařilo rozběhnout díky podpoře Norských fondů a města Beroun.
Po ukončení projektu se tato aktivita stala součástí stálé nabídky.
„Blázníš? No a!“ nás baví a dává nám smysl.
Náš tým za rok 2018 realizoval 7 „školských dnů“ na středních školách
v okrese Beroun a další má již naplánované.

Více o projektu je možné nalézt na www.blaznis-no-a.cz

PROJEKTOVÁ ČINNOST



KULTURNÍ ČINNOST

Řadu let se organizace Lomikámen věnuje kulturním a vzdělávacím akcí pro veřejnost.
Stejně tak tomu bylo v roce 2018. 

Projekt zaměřený na kulturní činnost přináší rozšíření nabídky kulturních akcí v berounském regionu formou 
výstav, besed na různá témata, promítání filmů a dokumentů. Zároveň je nabídka obohacena o hudební vystoupení 
známých i neznámých interpretů.

Mezi tradiční akce se kromě koncertů, besed a výstav řádí například populární filmové festivaly Expediční kamera
a Snow film fest. V červnu jsme opět uspořádali festival hudební s názvem „Jiná káva pod širým nebem“. 

Kulturní akce byly financovány z dotace města Beroun a ze vstupného z kulturních akcí.



VIZE

Chceme být nadále profesionálním poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním a naplňovat 
poslání organizacetak, jak je zakotveno v Zakládací listině.

Chceme naši činnost sladit s plánovanou a naštěstí již i zahájenou reformou psychiatrie. Smysl reformy je nám 
sympatický a naše činnost je s ní v souladu. K plánům nejsmělejším patří účast na vytvoření a provozu Centra 
duševního zdraví, které by podle nás okresu Beroun určitě „slušelo“. S vědomím, že k tomuto cíli nepovede krátká 
a jednoduchá cesta, uvažujeme v krátkodobějším horizontu o vytvoření multidisciplinárního mobilního týmu. 
Stejným směrem se plánujeme vydat i v okrese Příbram. V tomto regionu specializované služby chybí a my se 
rozhodli, že jejich realizování nabídneme a zajistíme. I v Příbrami by v horizontu CDZ mělo vzniknout. Rádi bychom 
se na tom podíleli. Zatím usilujeme o navýšení úvazků v sítí služeb a postupně budeme budovat multidisciplinární 
tým i v tomto okrese. 
K opravdové realizaci reformy v celé ČR a samozřejmě i v našem okrese je však potřeba nejen dostatek peněz a 
politické vůle, ale i respekt k jejím cílům, mezioborové spolupráci a otevřenost ke změně myšlení. 
Lomikámen do tohoto procesu vstupuje s chutí a otevřeností. Jak to celé dopadne však zdaleka není jen na nás... 

Chceme nadále realizovat a rozvíjet i naší vedlejší činnost, pořádat osvětové akce v oblasti duševního zdraví, 
pořádat rozličné koncerty, výstavy či promítání a co nejlépe chceme v Jiné kávě dělat i gastronomii. 



HOSPODAŘENÍ

Zpracování účetnictví
Účetnictví organizace je vedeno podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sbírky a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

Vybrané  údaje  z  Rozvahy  pro  účetní  jednotky,  u  kterých  není  hlavním  předmětem  činnosA  
podnikání,  ve  zkráceném  rozsahuke  dni  31.12.2018  (v  celých  Asících  Kč)

AKTIVA
stav  k  prvnímu  
dni  účetního  

období

stav  k  poslednímu  
dni  účetního  

období

1 2

A. Dlouhodobý  majetek  celkem 149 101

A.I. Dlouhodobý  nehmotný  majetek  

A.II. Dlouhodobý  hmotný  majetek  celkem 873 873

A.III. Dlouhodobý  finanční  majetek  celkem

A.IV. Oprávky  k  dlouhodobému  majetku  celkem 724 772

B. Krátkodobý  majetek  celkem 3025 3056

B.I. Zásoby  celkem 86 84

B.II. Pohledávky  celkem 139 49

B.III. Krátkodobý  finanční  majetek  celkem 2782 2898

B.IV. Jiná  akRva  celkem 18 25

AKTIVA  CELKEM 3174 3157

PASIVA
stav  k  prvnímu  
dni  účetního  

období

stav  k  poslednímu  
dni  účetního  

období
1 2

A. Vlastní  zdroje  celkem 1742 2027

A.I. Jmění  celkem 171 126

A.II. Výsledek  hospodaření  celkem 1571 1901

B. Cizí  zdroje  celkem 1432 1130

B.I. Rezervy  celkem

B.II. Dlouhodobé  závazky  celkem

B.III. Krátkodobé  závazky  celkem 1325 944

B.IV. Jiná  pasiva  celkem 107 186

PASIVA  CELKEM 3174 3157

Vybrané  údaje  z  Výkazu  zisku  a  ztrát  pro  účetní  jednotky,  u  kterých  není  hlavním  předmětem  činnosA  podnikání,  ve  zkráceném  
rozsahu  ke  dni  31.12.2018  (v  celých  Asících  Kč)

Název  položky činnost  hlavní
činnost  

hospodářská celkem

1 2 3

A. Náklady 5844 1950 7794

A.I. Spotřebované  nákupy  a  nakupované  služby   623 1343 1966

A.II. Změna  stavu  zásob  vlastní  činnosR  a  akRvace 0 0 0

A.III. Osobní  náklady 5208 513 5721

A.IV. Daně  a  poplatky 1 3 4

A.V. Ostatní  náklady 9 43 52

A.VI. Odpisy,  prodaný  majetek,  tvorba  a  použi\  rezerv  a  opr.  položek 48 48

A.VII. Poskytnuté  příspěvky 3 0 3

A.VIII. Daň  z  příjmů 0

Náklady  celkem 5844 1950 7794

B. Výnosy 5844 2270 8114

B.I. Provozní  dotace 5628 29 5657

B.II. Přijaté  příspěvky 116 0 116

B.III. Tržby  za  vlastní  výkony  a  za  zboží 100 2175 2275

B.IV. Ostatní  výnosy 0 66 66

B.V. Tržby  z  prodeje  majetku 0

Výnosy  celkem 5844 2270 8114

C. Výsledek  hospodaření  před  zdaněním 0 320 320

D. Výsledek  hospodaření  po  zdanění 0 275 275



1) Veřejná sbírka

Od 1. 10. 2012 jsme zahájili veřejnou sbírku na podporu sociálně terapeutické dílny Jiná káva. Konkrétně na tyto 
aktivity sociálně terapeutické dílny:

•	Zakoupení vnitřního vybavení a zařízení potřebného pro provoz 
•	Provedení venkovních terénních úprav 
•	Zakoupení a údržba zeleně
•	Zakoupení hracích prvků pro zřízení dětského hřiště
•	Zakoupení mobiliáře pro zřízení venkovního sezení
•	Zhotovení zastřešení venkovního sezení

Veřejná sbírka shromažďuje prostředky prodejem charitativních triček, výrobků v keramické dílně a příspěvky
na bankovní účet.

VIZE HOSPODAŘENÍ

ČERPÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKY

Výtěžek  sbírky 2012-‐2017 2018 Celkem

Přijaté  příspěvky 19  840 0 19  840

Použité  prostředky 19  344 0 19  344

Bankovní  poplatky 281 30 311

Zůstatek 185



2) Přehledy získaných finančních prostředků

Dotace čerpané v roce 2018 Přijaté dary v roce 2018

Tržby 2018

VIZE HOSPODAŘENÍ

DOTACE  PŘIJATÉ  V  ROCE  2018

Účel Zdroj  prostředků Částka

Dotace  sociální  služby  soc.rehabilitace  RESTART  
Středočeský  kraj  -‐  projekt  Podpora  vybraných  
druhů  sociálních  služeb  ve  SK  II 1  602  776

Dotace  sociální  služby  soc.terap.dílna  Jiná  káva
Středočeský  kraj  -‐  projekt  Podpora  vybraných  
druhů  sociálních  služeb  ve  SK   1  618  360

Dotace  "S  Lomikamene  úspěšně  na  trh  práce" Operační  program  zaměstnanost  -‐  ESF 1  729  226

Dotace  sociální  služby  soc.rehabilitace  RESTART   Město  Beroun 80  000

Dotace  sociální  služby  soc.rehabilitace  RESTART   Město  Králův  Dvůr 30  000

Dotace  sociální  služby  soc.rehabilitace  RESTART   Město  Hořovice 164  651

Dotace  na  kulturu Město  Beroun 150  000

Dotace  sociální  služby  soc.terap.dílna  Jiná  káva Město  Beroun 240  000

Dotace  sociální  služby  soc.terap.dílna  Jiná  káva Město  Hořovice 13  444

Celkem 5  628  457

DARY  PŘIJATÉ  V  ROCE  2018

Finanční  dary 97  610

Věcné  dary 5  000

Darované  služby 13  579

CELKEM  DARY 116  189

TRŽBY  A  OSTATNÍ  VÝNOSY  ORGANIZACE    V  ROCE  2018

Tržby  kavárny  Jiná  káva 2  136  805

Příjmy  z  pronájmů 37  934

Vstupné  z  kulturních  akcí 99  500

Jiné  výnosy 66  348

Celkem 2  340  587



PŘEHLED DÁRCŮ
A) Kraj, města

Středočeský kraj, Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Ministerstvo zdravotnictví, Norské fondy,
Evropský sociální fond (OPZ)

B) Nadace, firmy, soukromí dárci

CMS Consulting s.r.o., ASW Systems a.s., Ježek software s.r.o., Vít Burda, Vojtěch Horký, Jiří Oberfalzer, Jiří 
Buchal, Mgr. Renata Wachtlová, Anna Ryndová, Jan Rohlena, Zuzana Vokrojová, Lenka Hejlová

 

Město
Králův Dvůr

VIZE HOSPODAŘENÍ



Pomáhá při duševním onemocnění


