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MĚSÍČNÍK DOMOVA 
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM SULICKÁ

ROK S KORONOU ANEB  
OD VÁNOC DO VELIKONOC



Slovo úvodem

Před rokem jsem si nedovedla představit, že nebudeme žít 
minimálně rok běžným způsobem života. Když přišel covid, 
nějak jsme se s těžkou situací vyrovnali a mysleli, že to prostě 
máme za sebou. S covidem žijeme více než jeden rok a až 
nyní se objevuje světlo na konci tunelu. Na podzim nás druhá 
vlna covidu zasáhla napřímo a klienti i zaměstnanci prodělali 
onemocnění ve velkém. Covid stál život tři naše přátele. Řešili 
jsme otázky, jak zajistit nadcházející advent a Vánoce tak, 
abychom se nepotkávali, ale dopřáli klientům i zaměstnancům 
oslavit tento čas co nejvíce. Když se chce, všechno jde, i když 
jinak.

Počátek adventu je u nás vždy tradičně o výzdobě a rozsvěcení 
vánočního stromku. Tuto akci jsme nyní museli udělat online. 
Pomocí mnoha přátel jsme vysílali přímý přenos a mnoho 
vstupů. Zkrátka šlo to. Klienti pekli cukroví v rámci svých 
domácností a prostě si ho mezi sebou nemohli vyměnit. 

Návštěvy a vánoce doma jsme za přísných pravidel u zdravých 
klientů zvládli, stejně jako jsme zvládli dárky pro klienty, 
které jsme pořídili v rámci sponzorských darů. Sice jsme 
to tentokrát nezvládli podle individuálních plánů a byla to 
covidová improvizace, ale pod stromečkem prostě každý něco 
měl. Klienti nejezdili po Praze a neužívali si vánoční nálady, ale 
užívali si vánoční čas u sebe v domácnosti. Stejně jako mnoho 
lidí v České republice, byli jsme doma a věřili jsme, že tohle 
příště nezažijeme. 

V tomto duchu jsme oslavili i příchod nového roku. O půlnoci 
jsme si přáli zdraví a návrat do normálních časů, na které 
jsme byli zvyklí. To první se nám zatím daří. Nákaza COVIDem 
je u nás pouze v jednotkách. V únoru jsme byli ve velké míře 

očkováni a nyní probíhá už jen doočkování těch, kteří v první 
očkovací vlně očkovaní být nemohli. 

V současné době je naočkováno 
druhou vakcínou zhruba 95 % 
klientů a 60 % zaměstnanců.

Ti, kteří nejsou naočkováni, jsou každý týden testováni. 
Testujeme také všechny návštěvy, stejně jako každého 
řemeslníka, který pro nás v Domově cokoliv dělá. Máme stále 
v platnosti zvýšená hygienická opatření, mezi která například 
patří to, že se šestkrát denně dezinfikují veškerá ohmatková 
místa. Dezinfikujeme venkovní prostory i vozidla po každé 
jízdě. 
Je to náročné, ale jde to. Nyní se již v jednotlivých budovách 
mohou klienti navštěvovat, avšak mezi budovami zatím ještě 
ne. Školu jsme ještě nestihli, ale do práce klienti jezdí. Výjimku 
na nákazu však nemají, proto jsme se naučili ochranu úst 
a nosu prostě nosit. Kdo z klientů cestuje do práce, je vybaven 
respirátory, rukavicemi a dezinfekcí na ruce. Ostatně jsme 
součástí společnosti, musíme se tak i chovat. 

V lednu proběhla i naše tradiční zabijačka netradičně. Udělali 
jsme si zabijačkový den, ale pouze s aktivitami v jednotlivých 
domácnostech. Klienti si alespoň pochutnali, když už 
nevyráběli své jitrničky a jelítka. Pro budovu Sulická jsme 
otevřeli dílny a pro Murgašovu zajistili možnost dovybavit 
domácnosti pro aktivizační činnosti, dokud nebude možné 

„Žijeme v naději, že 
začne být lépe. Jsme 
naočkovaní,  mnoho z nás 
covid prodělalo, čekáme 
na uvolnění. Potřebujeme 
ho všichni.“



Návštěva poslankyně  
Mgr. Jany Černochové

Jak se vám v Domově Sulická líbilo? 

Návštěva Domova Sulická byla velmi povzbudivým 
impulsem v téhle těžké a pro mnohé depresivní době, 
kdy převažují spíš smutné zprávy nad těmi dobrými. Moc 
na mě zapůsobilo krásné a veselé prostředí. Všude na 
mě přímo dýchala dobrá nálada v záplavě květin, barev 
a dekorací. Bez nadsázky útulný Domov s velkým D.

Harmonie a přátelská atmosféra, která zde vládne mezi 
klienty a sociálními pracovníky, je záviděníhodná. Jsem 
moc ráda, že se daří naplnit poslání Domova dělat to 
jinak, a to samozřejmě s ohledem na každého konkrétního 
člověka. Věřím, že to je ta správná cesta, jak pomoci 
jakkoliv znevýhodněným lidem k naplněnému životu. Velký 
dík Lence Kohoutové za to, jakým směrem Domov vede!

 Vaše poselství pro domov do 
budoucna?  

Přeji Domovu Sulická, aby měl nadále stejně osvícené 
vedení a aby jeho přístup inspiroval další podobná zařízení 
ke změně. A samozřejmě přeji více prostředků a štědrých 
sponzorů, protože těch není nikdy dost.

navštěvovat dílny. V dílnách jsou vždy klienti 
z jedné domácnosti, aby ti, kteří nezvládnou nosit 
roušky, mohli být bez nich. Opět začaly fungovat 
také terapie, na které se klienti už těšili. 

Na Velikonoce jsme zvládli napéct v rámci 
jednotlivých domácností beránky, upletli jsme 
pomlázky a nádivku jsme také upekli. Jarní 
výzdoba se povedla tak, jako kdyby okolo nás 
žádný covid neběhal. 

V termínu jsme zvládli veškerá vyúčtování, 
jsme těsně před vydáním výroční zprávy za 
uplynulý rok. Otevřeli jsme vzdělávací centrum 
a začali se vzděláváním našich zaměstnanců. 
Připravili jsme specifické vzdělávání pro nově 
příchozí zaměstnance a podařilo se nám u MPSV 
akreditovat několik vzdělávacích kurzů. V plánu 
máme mnoho dalšího, ale… prostě covid.

I přes očkování i přes prodělaný covid  jsme 
stále ve střehu. Jsme unavení a otrávení, ale 
odhodlaní dobojovat bitvu se ctí do konce. My 
to zvládneme! Když píšu my, myslím klienty 
i zaměstnance. Jsme jedna parta, jeden celek. 
Kdybychom nedrželi při sobě, kdybychom netáhli 
za jeden provaz, nezvládli bychom to. Poděkování 
patří všem, kteří každý jeden den, každou hodinu 
a minutu žijí pro klienty našeho Domova Sulická.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Zdravotní úsek
Věřme, že nejnáročnější období má zdravotní úsek Domova Sulická 
již za sebou. Před rokem jsme se začali připravovat na něco 
a nevěděli jsme přesně na co. Přesto jsme od začátku nechtěli 
nic podcenit. Podíleli jsme se na vzniku karanténního řádu, včas 
jsme zajistili dostatek ochranných prostředků – dezinfekce, 
ústenek, rukavic, ale i testů – a bylo zavedeno pravidelné testování 
všech zaměstnanců v krátkých intervalech, ze začátku testy 
z kapilární krve, od podzimu výtěrem z nosohltanu. I v současné 
době pokračuje pravidelné antigenní testování zaměstnanců 
Domova i návštěvníků. Testů jsme k dnešnímu dni provedli více 
než 1500. Dalším opatřením, které přetrvalo i po roce do dnešních 
dnů, je povinné měření tělesné teploty všem příchozím, tedy jak 
zaměstnancům, tak návštěvám.

I přes všechna opatření se v Domově covid-19 objevil, ve většině 
případů však nebyla nutná hospitalizace a klienty jsme zvládli 
úspěšně léčit v domácím prostředí. Vždy jsme postupovali podle 
opatření, která navrhla hygiena spolu s lékařem. Jednalo se 
o týmovou spolupráci. Velké poděkování patří zaměstnancům za 
jejich zodpovědný přístup k omezení šíření nákazy.

Ve druhé polovině letošního ledna se objevilo světlo na konci tunelu 
– v Domově se začalo očkovat a k polovině dubna je naočkovaných 
přes 99 % klientů i zaměstnanců.

Obrovský přínos očkování vidí 
Markéta Malá, vedoucí sestra 
Domova Sulická, ve zvýšení 
bezpečnosti zdraví samotných 
klientů, ale také při posílání klientů 
na vyšetření či výkon do nemocnice, 
které potvrzení o proběhlém 
očkování velmi kvitují.

Je nutné vyzdvihnout a poděkovat za nadstandardní 
spolupráci laboratoři Spadia a jejím pracovníkům 
mobilního týmu, kteří přijížděli opakovaně testovat, 
spolu s týmem pavilonu G1 Thomayerovy nemocnice, 
kde testy probíhaly a kde nám taktéž vycházeli vstříc, 
např. odběrem z automobilu. Děkujeme také za skvělou 
spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy 
– pobočkou JIH a v neposlední řadě provozní manažerce 
Comfort Care paní Čapkové, která nám byla nápomocna 
s promptním vystavováním žádanek na vyšetření PCR. 
V rámci očkování děkujeme paní Doudové z Městské 
polikliniky Praha za zajištění očkovacích látek.

„Rok s epidemií přinesl mnoho dosud neznámých situací, 
jako zdravotníci jsme se ocitli v nových situacích a velmi 
často bylo nutné se přizpůsobovat bez delší přípravy. 
Koronavirus prověřil naše schopnosti, naši sounáležitost, 
odhodlání. Epidemie ukázala také to, jak důležití 
zdravotníci jsou,“ hodnotí novou zkušenost Markéta Malá.

Věřím, že díky očkování se budou naši klienti co nejdříve 
vracet ke svému běžnému životu, výletům, aktivitám 
a častějším kontaktům se svými blízkými. 



Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Kalvachem
Pane doktore, jak dlouho se již staráte 
o naše klienty? V čem spočívá vaše péče 
a jak často za našimi klienty docházíte? 

Do Domova Sulická docházím asi 4 roky dvakrát týdně a jinak 
jsem k dispozici pro konzultace na telefonu. Můj lékařský servis 
je modulovaná forma činnosti praktického lékaře (sám jsem 
internista), protože - ačkoliv to tak nelze vykazovat zdravotním 
pojišťovnám k úhradě - se snažíme, aby šlo o jakési návštěvy 
„doma“, v domácnostech, aby vše bylo pro obyvatele Sulické 
neformální, klidné, domácké a aby se mě „nebáli“. V řadě případů 
mohu s klidem být „pouhý“ konzultant postupu, neboť tým 
zdravotních sester je perfektní, výborně vedený, všechny klienty 
důvěrně a dlouhodobě zná, bezpečně zajišťuje pravidelné kontroly 
u specialistů a spolehlivě (ve spolupráci s pracovníky přímé péče) 
signalizuje nejen významné příznaky chorob, ale také zdánlivě 
nevýznamné změny stavu a chování. Ty jsou u lidí s mentální 
retardací, stejně jako s demencí, medicínsky stejně důležité jako 
akutní projevy.

Jak Domov Sulická z vašeho pohledu zvládl 
covid-19?  

Domnívám se, že Domov Sulická zvládl dosavadní vlny 
covidu-19 příkladným způsobem. Velmi oceňuji jak manažerskou 
organizovanost, tak disciplinovanost všech zaměstnanců 
i mimořádnou zodpovědnost a až dojemnou obětavost lidí v první 
linii přímého kontaktu s obyvateli - zdravotních sester i pracovníků 
v přímé péči. Na rozdíl od leckterých pobytových zařízení uspěl 
dle mého názoru Domov Sulická ve všech ohledech: byl zde řád 

a pořádek s pečlivým dodržováním nařízení a bezpečnostních 
opatření a také od počátku dostatek ochranných pomůcek, 
dezinfekce, zdravotnického vybavení včetně oxygenátorů, 
dokonce se nainstaloval vstupní dezinfekční rám. Vrchní sestře 
se podařilo navázat velmi konstruktivní spolupráci s hygienickou 
stanicí i s testovací laboratoří, takže algoritmus testování, 
karantén, izolací a posléze také očkování běžel díky její mimořádné 
zodpovědnosti, obětavosti a organizační schopnosti zdánlivě 
„samospádem“. A při tom všem, navíc ve vypjaté atmosféře 
nejistoty a obav z neznámé nebezpečné choroby, vládla v Sulické 
neuvěřitelně klidná pohoda. A znovu opakuji, všemu dominoval 
mimořádný zájem o bezpečnost a prospívání obyvatel. Za sebe 
tak musím vyjádřit obdiv zaprvé paní ředitelce a vrchní sestře 
a zadruhé všem ostatním – nikoho nelze vynechat a jmenovitý 
výčet by poněkud zahltil text.

Co vidíte jako nejvíc problematické na 
očkování lidí s mentálním postižením?

U lidí omezených ve svéprávnosti je největší problém etický, jak 
skloubit jejich prospěch (bezpečnost), jejich autonomii (svobodnou 
vůli) a zodpovědnost lékaře, opatrovníka i managementu 
pobytového zařízení. Někdy vše běží hladce v obecném souladu 
názorů, jindy mohou vzniknout nepříjemné kontroverze - v poslední 
době např. v souvislosti s chřipkou či s covidem-19. Zvláště 
u covidu a zvláště zpočátku bylo rozhodování pro mnohé lidi 
obtížné - v atmosféře strachu, záplavy protichůdných informací 
i fám stály proti sobě na jedné straně obavy z nebezpečné nákazy, 
na druhé straně obavy ze zcela nových, nevyzkoušených vakcín. 
Říká se tomu rozhodování za nejistoty - někteří je zvládáme slušně, 
jiní špatně, s úzkostí a velkým stresem. Vše se ještě zhorší, když 
vznikne pocit, že se proti sobě staví „zájmy veřejného zdraví“ 

a svobodná vůle, osobní rizika a oprávněné obavy jednotlivců. 
Řešení takového rozporu vyžaduje hodně rozumu a tolerance, 
moudrosti, aby se minimalizovaly závažné škody všeho druhu. 
Pokud naopak vzplanou vášně, hysterie a diktáty,  je to špatné 
a nebezpečné pro obě strany. Osobně jsem přesvědčen, že 
svobodná vůle patří i ve zdravotní péči a v otázkách vakcinace mezi 
nejvyšší zásady, takže je nutné preferovat klidné vysvětlování před 
direktivními opatřeními - jinak hypoteticky hrozí až orwellovské 
diktáty a zneužití zdravotnictví. Z klinického hlediska mentální 
retardace při očkování nepředstavuje, pokud vím, žádný významný 
problém, žádné zvýšení rizika nežádoucích účinků. Aktuálně, 
v únoru 2021, byla naopak zveřejněna studie o zvýšeném riziku 
závažných komplikací při onemocnění covid-19 u lidí s Downovým 
syndromem (nikoliv obecně s mentální retardací), především ve 
věku nad 40 let. To by zvyšovalo preventivní význam očkování 
u tohoto onemocnění a opravňovalo vakcinační prioritizaci jeho 
nositelů.   

Pane doktore, děkujeme za váš čas 
a hlavně za vaši péči o naše klienty!  

MUDr. Zdeněk Kalvach
praktický lékař 
Comfort Care



Poděkování za 
pomoc v boji  
s covidem-19:

Marcela Doudová, MBA       
náměstkyně pro styk se 
zdravotními pojišťovnami 
a kvalitu. 
Městská poliklinika Praha

Petra Eliášová
Obchodní oddělení
SPADIA LAB, a. s.

Thomayerova nemocnice
odběrové místo G1,
mikrobiologická laboratoř

Ing. Tamara Mináriková
odborný rada protiepidemického 
oddělení Praha – pobočka Jih. 
Hygienická stanice hlavního města 
Prahy

Veronika Čapková       
provozní manažer
Skupina Comfort Care

Domácnosti 
 – rok s covidem-19

Pro první letošní vydání ČASOPISU Z DOMOVA jsem 
všechny vedoucí i pracovníky domácností požádala, aby  
s časovým odstupem shrnuli, jak vnímají rok s 
covidem-19. Dokážu si představit, že by mnohem raději 
přispěli na „normálnější“, obyčejnější témata, navíc svůj 
boj s koronou již popsali po loňské první vlně, ale do 
letošních Velikonoc se toho k lepšímu změnilo zatím jen 
málo. 

Všichni se víc semkli a obdivují klienty za to, jak celou 
situaci zvládají. Vedoucí domácností oceňují starost a 
péči pracovníků o zdravotní stav uživatelů, nasazení 
každého jednotlivce, ochotu a vstřícnost zastupovat 
nemocné kolegy, vymýšlet zábavu klientům jen v rámci 
domácností, … Vedoucí si toho nesmírně váží a děkují 

svým týmům. Některé postřehy se sice shodují, je však 
zajímavé pozorovat, jak jsou domácnosti různorodé a 
každého ještě potrápilo či povzbudilo něco navíc. A jelikož 
vypracování odpovědí na otázky probíhalo kolektivně, 
shrnula jsem odpovědi vždy pod konkrétní domácnost. 

Děkuji všem vedoucím, 
asistentům i dvěma klientům 
a jejich postřehy přinášíme na 
dalších stránkách.

 Víme, co nám korona vzala. Najdete něco, co vám i klientům toto období 
přineslo? Naučili se klienti něčemu novému?

 Až zase bude možné se volně pohybovat bez omezení, kam byste nejraději 
vyrazili na první výlet? Nebo jakou aktivitu byste si s klienty rádi užili jako 
první? 

 Je něco (návyk, zvyk), co si ze současné situace ponecháte vy nebo i klienti 
i do běžné doby bez omezení? 

A poslední otázka – máte nějakou veselou historku z covidové doby?
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Víme, co nám korona vzala – výlety, běžné 
činnosti, návštěvy blízkých. Najdete něco, 
co vám i klientům toto období přineslo? 
Naučili se klienti něčemu novému? 

Domácnost A: 
Myslím, že jsme si oprášili pocit zodpovědnosti jak sami k sobě, tak 
i k ostatním lidem kolem nás. Zjistili jsme, že když je dobrá vůle, 
vše se zvládne, i když ne vždy s úsměvem na rtech. Měli jsme dost 
prostoru se více poznat a naučili jsme se spolu lépe komunikovat.

Domácnost B: 
Toto období nám přineslo především víc strachu a obav nejen 
o sebe, své rodinné příslušníky, ale i o naše klienty. Hodně jsme 
se soustředili na ochranu nás samotných a našich uživatelů a na 
dodržování všech nařízení (nošení roušek, častější dezinfekce 
atd.). Klienti nemohli delší dobu opouštět domácnosti a tak k sobě 
víc přimkli, častěji spolu komunikovali a byli k sobě víc ohleduplní. 
Občas to vypadalo sice naopak, ale za krátko se vždy vše v dobré 
obrátilo. Semkl se i víc tým pracovníků, všichni jsme byli na jedné 
lodi a veslovali společně k zvládnutí situace. 

Pro pracovníky bylo velmi příjemné, když byli sváženi služebními 
vozy do a z práce, i když po čase se i toto příjemné stalo 
omezujícím. Dostali se k nám výdobytky moderní doby, Skype, 
webex, uživatelé začali díky nim komunikovat s rodinnými 
příslušníky a měli jsme možnost setkávat se online i s jinými lidmi. 

Domácnost C: 
Klienti se museli naučit omezit svůj volný pohyb po budově, což 
nebylo jednoduché. Asistenti museli flexibilně reagovat na nově 
vydávaná nařízení a zvládat už tak náročnou práci v respirátoru a 
v době karantény i v overalu. A všichni jsme se museli naučit, jak 
spolu trávit čas a netrpět při tom ponorkovou nemocí.  

Klient I. Moringl:  
Naučil jsem se nosit roušku, i když je to nepříjemné. Naučil jsem se 
také třídit odpad a likvidovat papír v domácnosti.   

Domácnost D: 
Klienti tráví více času pospolu a více se podílí na chodu 
domácnosti, čas spolu tráví i uživatelé, kteří k sobě dřív neměli 
tak blízko. Vzhledem k tomu, že není možné se věnovat obvyklým 
aktivitám mimo domácnost, klienti se více podílí na denní 
agendě, čímž mají možnost zdokonalit se v běžných životních 
dovednostech, např. při přípravě různých pokrmů a zejména 
pečení, kterému se v domácnosti věnujeme pravidelně za čím dál 
větší účasti uživatelů. Všichni jsme se naučili používat automatické 
i mechanické dávkovače na dezinfekci. Někteří z nás si osvojili 
způsoby komunikace na dálku – videohovory a telefonování jsou 
nyní běžnou součástí života.

Domácnost E: 
Klienti se naučili radovat z maličkostí, pracovníci se naučili 
pracovat ještě ve větším stresu. Zároveň pracovníci vidí, že je 
tato doba sjednotila – jak s klienty, tak celkově tým pracovníků. 
Pracovníci nenechali domácnost padnout ani v těch nejtěžších 
časech. Také jsme se společně naučili ohleduplnosti, ale některé 
dny byly i těžší. To když byli klienti naštvaní a jeden chtěl skoro 
denně volat na hygienickou stanici a ministerstvo, aby si to s nimi 
„vyřídil“.

Domácnost F: 
Rok s covidem-19 nám spíš vzal než něco dal. Přidal nám spoustu 
práce, stresu a obav z toho, co bude. Myslím, že u všech asistentů 

a klientů proběhlo období strachu, vyčerpání, naštvání a smíření 
se se situací. Dalo nám to možnost vidět klienty v jiných situacích, 
jako jsou nácviky nošení hygienických pomůcek, respektování a 
přijetí nařízení a omezení. Občas je těžké klientům vysvětlit, že 
ze dne na den nemohou chodit mimo domácnost, jak byli zvyklí, 
neustále vysvětlovat a hledat alternativy. Doba nás naučila 
více hledat možnosti, jak si užít a rozvrhnout den v domácnosti. 
Spousta asistentů se naučila více pracovat s technikou a využívat 
možnosti spojení na dálku.

Domácnost MA: 
Rok s koronou nám samozřejmě sebral veškeré pozitivní a milé 
věci, na které jsme byli pravidelně zvyklí a jejichž přísun nám 
dodával energii a pocity naplnění, především oblíbené výlety 
po krásných místech naší země a také kulturní vyžití. Každý 
jednotlivec přišel o své oblíbené společenské události a bylo 
samozřejmě velmi těžké se s tímto faktem smířit. Naučili jsme 
se ale fungovat všichni na 100 % jako tým, myšleno asistenti i 
klienti. Tím, že jsme spolu trávili opravdu celé dny nepřetržitě, 
bez možnosti kamkoliv odejít či odjet, jsme všichni byli nuceni 
lépe se poznat a více spolu komunikovat. Noví zaměstnanci 
se naučili rozumět specifické řeči či gestům některých klientů 
mnohem rychleji, protože měli nepřetržitý kontakt. Díky tomu, že 
jsme se snažili aktivně vyplnit čas v domově, si asistenti našli v 
domácnostech činnost, ve které vynikají a kterou mohou klientům 
předat. Někdo se například hodně věnoval pečení a vaření s klienty, 
někdo zase sportovním aktivitám, jiný muzikoterapii. Každý si 
našel to svoje a díky tomu byl pak každý den aspoň trochu jiný a 
zajímavý. Sami klienti měli snahu jeden druhému být nápomocní, a 
i když se mnohdy dohadovali a lezli si tak trochu na nervy, dokázali 
se respektovat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Všechny 
nás to naučilo vážit si jeden druhého a také si více vážit toho, co 
jsme měli před covidem a o co jsme nyní přišli.



„I mně samotnému pak koronakrize ukázala moje limity, hlavně v karanténě, 
kdy jsem od rána do večera byl v mokrém skafandru a musel jsem fungovat, a 
přestože jsem se několikrát denně sprchoval, bylo to pro mě velké vykročení 
z komfortní zóny. A taky jsem si uvědomil, jak mám na této práci rád její 
různorodost – zavření v domácnosti pro mě bylo trestem a musel jsem zapojit 
mnohem více fantazie, abych uživatelům zprostředkoval smysluplnou činnost“.

Domácnost MB: 
Domnívám se, že nový byl pro klienty především samotný fakt, 
že existuje nějaká nemoc, kvůli které jsme téměř rok „vyřazeni z 
běžného provozu“. Myslím, že to je pro nás pro všechny obrovská 
a nová zkušenost, se kterou jsme se nikdo předtím ještě nesetkal. 
Pro pracovníky i pro klienty to znamenalo naučit se velké dávce 
trpělivosti. Protože pokud se vás klient každý den ptá, kdy už 
„karanténa“ skončí, a naopak od vás neustále slyší, že netušíte, 
je to pro obě strany opravdu hodně náročné. Někteří klienti se 
naučili koronu přijmout a berou tento nouzový stav jako fakt, že 
tak to je a nemohou to změnit, a naopak jsou klienti (zejména 
klienti s poruchou autistického spektra), kteří to nezvládají a jejich 
psychický stav se velice zhoršuje. Zhoršují se u nich i dovednosti, 
které dříve měli. Obecně bych to shrnula tak, že je možná na koroně 
pár pozitivních věcí – díky ní se klienti např. naučili více si vážit 
svého zdraví, lépe dodržovat zásady hygieny, více si vážit svého 
volného času, ale daleko více nám to všem vzalo. Možná bych 
ještě zmínila, že jsme se najednou museli z běžných pracovníků 
přímé péče stát zároveň učiteli, aktivizačními pracovníky a 
komunikačními specialisty. Bohužel všechny tyto profese nám 
během roku s koronou vypadly a museli jsme je zastoupit. 

Domácnost MC: 
Co mi rok s koronou dal? Vědomí, že je pravda, že když si člověk 
myslí, že nemůže být hůř, tak 100% hůř být může, a že všichni v 
týmu zvládneme neuvěřitelné vypětí. Korona mi dala nové kolegy, 
kteří jsou úplně nejlepší a nejzodpovědnější a nejšikovnější. V 
naší domácnosti si určitě za ten rok klienti uvědomili, jak moc 
se vzájemně potřebujeme a že nic není samozřejmé. Najednou 
si většina z nich začala více pomáhat a více se o sebe vzájemně 
starat. A když bylo nejhůře, vzedmula se ohromná vlna podpory 
lidí zvenku a našim klientům začaly chodit pozdravy, pohlednice, 
malé dárečky, dobrůtky, vitamíny, obrazy – po celou dobu naší 
karantény nebyl den, aby od někoho nedostali milou připomínku, 
že v tom nejsme sami! Za to strašně moc děkuji všem, kteří na nás 
mysleli a podporovali nás. Myslím, že i toto otevřelo našim klientům 
oči a zjistili, že dělat dobré skutky je prostě fajn. Budeme se tedy 
snažit to posílat dál. A v neposlední řadě jsem si uvědomila, jak je 
fajn mít za sebou sílu dobré organizace, která nám zajistila úplně 
vše, že jsme se jako jiní kolegové z jiných organizací nemuseli 
bát, že nebudeme mít roušky, dezinfekci atd. Za to patří obrovské 
díky našemu vedení a vrchní sestře, protože víme, že v jiných 
organizacích, a to ani ve zdravotnictví v první linii, takové štěstí 
vždycky neměli.

Domácnost CHBL:
Omezením návštěv, ať už opatrovníků, či specialistů, kteří nám 
pomáhají s podporou našich uživatelů, jsme se naučili plně využívat 
komunikační webové aplikace, např. všechny naše plány (porady, 
supervize apod.) máme společně ve sdíleném kalendáři na Googlu 
a porady a supervize děláme přes Google Meet. I někteří naši 
klienti, kteří byli tímto omezením velice zasaženi, měli možnost 
se vídat se svými rodiči prostřednictvím webkamery. Bylo pro 
ně těžko pochopitelné, proč nemohou jet domů za svou rodinou. 
Jako veliké plus tohoto období vnímáme využívání různých školení 
formou Webexu.

 Až zase bude možné se volně pohybovat bez 
omezení, kam byste nejraději vyrazili na 
první výlet? Nebo jakou aktivitu byste si s 
klienty rádi užili jako první?

Domácnost A: 
Naši uživatelé se shodli na návštěvě zoo.

Domácnost B: 
Určitě to bude návštěva restaurace nebo cukrárny s dobrou kávou, 
pro některé orosený půllitr točeného piva a hlavně mezi lidmi, 
ideálně na terase. První cesty budou ke kadeřnicím, které nám 
celou dobu chybí.

Domácnost C: 
Klient I. Moringl: Nejraději bych vyrazil do elektra, odvézt 
elektroodpad. R. Šulcová: Těším se na koncert. 

domácnost MB



Domácnost D: 
O tomto často mluvíme v rámci klientských porad a je to 
jednoznačně zoo. Někteří by velmi rádi zašli na koncert nebo na 
jídlo do restaurace.

Domácnost E: 
Jako první nevíme. Klienti si zvykli na klid, někteří jsou nyní možná 
trochu línější. Rádi bychom jeli k moři, ale věříme, že to nebude 
první aktivita po rozvolnění! Rádi bychom se podívali kamkoliv 
mimo Domov – do bazénu vyvětrat nové plavky, na koncert. 

Domácnost F: 
Nevím, co zmínit dřív, z podnětů a přání klientů jednoznačně vede 
zoo, závody aut, hospoda.  

Domácnost MA: 
Rozhodně plánujeme navštívit nějaký super koncert a pořádně si 
tam zatančit, dát si pivko a limču, grilovanou klobásu s hořčicí a 
seznámit se s novými lidmi. Na tohle se asi všichni těší nejvíce a 
pak samozřejmě na letní pobyt, válení se u bazénu a výlety do okolí. 
Plány do budoucna, to je teď u nás velké téma. 

Domácnost MB: 
Asistent A: Já určitě s klienty někam na výlet do přírody. 
Pozorovat, jak se na jaře mění příroda (nebo v létě, vlastně ještě 
nevíme, kdy to všechno skončí). Myslím, že to klientům hodně 
chybělo – procházky a kontakt s přírodou. A hned na druhém místě 
bude návštěva zoo. Zvířátka jsou také oblíbenou „atrakcí“ našich 
klientů.

Asistent B: Myslím, že jakákoliv aktivita bude vítána, ale budeme 
muset začít opatrně a pomalu, neboť přes veškerou snahu klienti 
ztratili na fyzičce. Překvapilo mě, kolik klientů poptávalo kostel a 

pana faráře Kordu, a musím říct, že mi to rovněž chybělo. A také 
hned, jak to půjde, vyrazíme do bazénu na Barrandově.

Asistent C: Již dnes si s klienty povídáme o tom, jak si zajdeme 
někam do restaurace nebo cukrárny na něco dobrého. To měli, mají 
a budou mít vždy rádi.

Domácnost MC: 
Všichni se prostě nejvíc těšíme do hospody. Klienti i my, dát si 
dobré jídlo a pivko, slyšet šum restaurace, dát si kávičku v kavárně 
a jen se usmívat. Pak samozřejmě hned do zoo a zaplavat si, 
sednout na vlak a jet jenom tak někam do přírody, zajít si do divadla 
na muzikál, to jsou věci, o které nás korona na rok připravila a my je 
chceme už rychle zpátky!!! To nám opravdu hodně chybí.

Domácnost CHBL: 
Naši klienti mají hodně rádi turistiku, hudbu a jakékoliv jídlo, takže si 
během práce na zahradě samozřejmě odskočíme i na nějaké výlety, 
výšlapy, koncerty spojené s odměnou – na ohni pečenými velice 
tučnými buřty a jinými nezdravými pochutinami. Hřešit musíme 
všichni. Také se moc těšíme na splutí řeky Sázavy s některými 
klienty a na rekreační pobyt v Líchovech.

Je něco (návyk, zvyk), co si ze současné 
situace ponecháte vy nebo i klienti i do 
běžné doby bez omezení?

Domácnost A: 
To asi ukáže čas, ale myslím, že dlouho budeme sahat po 
respirátoru, abychom si ho sundali z obličeje, nebo se všude, 
kam přijdeme, budeme ohlížet po dezinfekci. Třeba budeme více 
ohleduplní ke svému okolí.

Domácnost B: 
Určitě bychom rádi zachovali možnosti využívání moderních 
technologií na poradách a schůzkách. I nadále budeme pokračovat 
v kulinářských dovednostech, uživatele to zaujalo a hlavně s plným 
žaludkem se vše zvládá mnohem líp.

Domácnost C: 
Myslím, že jsme se během minulého roku naučili radovat se z 
takových obyčejných maličkostí, jako je hezké počasí nebo dobrá 
svačina. A doufám, že to tak zůstane i v dalším roce.  
Klient I. Moringl: Chci dál třídit odpad. 

Domácnost D:
Určitě častější mytí rukou, návyk používat dezinfekci při příchodu z 
venku.

Domácnost E: 
Nejraději bychom si z této doby nic neponechávali, ale určitě větší 
dezinfikování a hygienické návyky, dezinfekce rukou a v některých 
situacích i nošení respirátorů, které nám skoro přirostly k puse.  

Domácnost MA: 
Chceme zpět to, co jsme zažívali předtím, a s úsměvem veškeré 
dočasné zvyky a návyky pošleme pryč. Ale přece jen… Ten 
společný čas, kdy ráno sedíme v kruhu u kávy a snídaně, všichni si 
povídáme a řešíme, co chceme a nechceme ten daný den dělat, to 
bychom si mohli ponechat.



Domácnost MB: 
Asistent A: Já si určitě ponechám ranní posezení s klienty v 
jídelně po snídani, kdy si vždy řekneme, co nás ten den čeká, a 
procvičujeme orientaci v čase (kolikátého máme, co je za den, 
měsíc, rok apod.). Pak bych si ráda ponechala cvičení ve velkém 
sále, kde se můžeme všichni pěkně protáhnout a případně i 
relaxovat u příjemné hudby.

Asistent B: Snažíme se každý den začít nějakým příjemným 
rituálem, ze začátku se mi osvědčilo, když jsem ke snídani připravil 
citronádu a všichni jsme se sešli v kuchyni a ťukli si na to, abychom 
měli hezký a příjemný den. To si myslím, že bychom mohli zachovat 
i v budoucnu. Také určitě svědomitější přístup k hygieně, který 
někteří uživatelé přijali za svůj.

Asistent C: Společné dopolední sedánky a povídání u kávy, kdy 
se pravidelně scházíme v obýváku, vzpomínáme na výlety a na 
pobyty. Probíráme vztahy v domácnosti a tak různě všechno 
možné.  

Domácnost MC: 
Budeme si na sebe dávat větší pozor. Dezinfekce se stala už asi 
napořád naší kamarádkou. Snad nám zůstane také pokora a 
respekt, svět už to nutně potřeboval. Pokora a respekt k přírodě, ke 
zdraví, ke společnosti. 

Domácnost CHBL:
Rádi bychom nadále komunikovali s různými specialisty přes 
webové aplikace. Ušetří se spousty času s plánováním a 
dojížděním a tento čas můžeme využít ve prospěch našich klientů 
a naší domácnosti. Klienti, kteří nepůjdou domů, se budou s rodiči 
vídat přes webkameru nadále.

„Ale pak je to i něco v nás, co se 
změnilo a co by v nás mělo zůstat 

nadále, a to je pokora a pochopení, jak 
těžké to pro klienty muselo být a někdy 
stále je. My měli služby a pak jsme šli 
domů za svými rodinami, ale oni spolu 
museli být 24 hodin denně, několik 
týdnů bez přestávky a odpočinutí si od 
sebe. Problémové neadekvátní chování 
v určitých situacích, které někdy 
nastávalo, nemuselo být problémové, 
ale pouze způsob vyjádření pocitů, které 
nevěděli, jak nám mají dát najevo. Ač 
jsme se snažili našim klientům zpříjemnit 
omezení, nemohli jsme jim dát to, co bylo 
před covidem.“

A poslední otázka – máte nějakou veselou 
historku z covidové doby?

Domácnost B: 
Konkrétně žádná historka, ale bylo příjemné pozorovat pracovníky, 
jak pro uvolnění a pro pobavení uživatelů „jeli slalom“ po chodbě ve 
„skafandrech“ (overalech) a v nanomaskách jako Ester Ledecká.

Domácnost E: 
Veselých historek moc nebylo, spíše jsme obdivovali klienty za to, 
jak vše zvládají. Jsme na ně hrdí, jak se poprali s celkovou situací, 
kdy neviděli rodiny a nemohli opustit domácnost. Nad čím jsme 
se ale zasmáli, bylo, když klientka Hanka, která měla a ještě má 
online výuku, byla už výukou tak znavená, že učitelům zaklapávala 
počítač. Další pousmání bylo nad Michalem, který se velice raduje 
z maličkostí. Jeho největším darem v této covidové době byla 
prázdná kartonová krabice, do které si mohl dávat svoje pastelky. 
Básní o ní už nějakou dobu a jen tak se jí nevzdá.

Domácnost F: 
Možná to, že klienti mají karanténu spojenou se vším, co je 
zavřené. Takže když je zavřená kavárna, jejich otázka je, zda je tam 
karanténa. Zároveň se navzájem upozorňují, když jeden nebo druhý 
nemá respirátor či roušku. Je milé pozorovat proměny klientů, kteří 
do této doby vůbec nevěděli, co to respirátor je, jak se s ním sžili a 
berou ho jako součást aktuálního života. Někdy to tedy berou jako 
vhodnou příležitost, kdy můžou vynadat spolubydlícímu.

Domácnost MB: 
Když jsem sloužila v době karantény v domácnosti v ochranném 
obleku, „hráli“ jsme si na kosmonauty a každý den karantény jsme 
„odlétali“ na jinou planetu. Klienty to moc bavilo a hodně jsme se 
při tom nasmáli. 

„Veselých historek s našimi klienty 
zažíváme spoustu, ale ty nebudu 
prozrazovat, protože jednou je vydám 
knižně.“

domácnost MB

domácnost CHBL



Alternativní a augmentativní komunikace aneb jak 
pomoci lidem se zdravotním postižením uchopit téma 
pandemie a všeho, co s ní souvisí

Bc. Barbora Kohoutová
vedoucí přímé obslužné 
péče

Jak nám začal rok 2021? S koronou. Co jsme řešili? Koronu a s ní 
související záležitosti. S čím jsme se museli popasovat? Co bylo 
naše hlavní téma? No korona! Po celé období bylo však zásadní a 
pro nás vlastně normální poskytovat službu našim klientům, tak 
jak ukládá zákon, naše zásady i strategické cíle… A nebudeme si 
lhát, že právě za poslední rok to nebylo vůbec jednoduché. Korona 
zasáhla úplně do všechno – klienti nevídali své rodiny, každý den 
jim asistovali pracovníci se zakrytými ústy, nesměli se navštěvovat 
napříč jednotlivými domácnostmi, měli značně omezený pohyb 
venku mimo zdi naší velké služby, po nějakou dobu nemohli 
navštěvovat svá zaměstnání, neustále museli vše dezinfikovat, 
mýt si ruce… A hlavně se stále přizpůsobovat měnícím se 
opatřením.

Pesimismus jsem na začátku článku doufám vyčerpala… Na 
rok 2020 budeme zkrátka ještě dlouho vzpomínat… Inu, období 
pandemie celý svět znatelně zasáhlo. 

Prvotní strach, panika a obavy z neznáma… Co je to za vir? Kdo ho 
stvořil? Jak se přenáší? Proč si máme zakrývat ústa rouškou 
či respirátorem? Jedná se o ničící zbraň z Číny? Uvidíme ještě 
svoje příbuzné? Opravdu je úmrtnost tak vysoká? Kdo nás 
zachrání? Bolí to? Vyznáme se vůbec ve všech nařízeních? 
Chápeme správně všechna opatření? Mnoho otázek… Celá 
řada rozporuplných odpovědí. Tlak médií, populismus některých 
politiků, všeobecná nedůvěra v navrhovaná řešení. Alespoň jednu z 
těchto otázek si každý z nás položil. Uměli jsme si na ni odpovědět? 
My, uznaní za normu, my, běžná společnost, my, vzdělaní, my tzv. v 
obraze, známe ty správně odpovědi?

A jak si všechny informace asi přebrali lidé s mentálním 
postižením? Jak pracovali se svými obavami, jak asi reagovali 
na neurčité odpovědi? Jak si přebrali informace z televize? Jak 
reagovali na neustálé změny? Jak vlastně chápali kontext celé 
této zapeklité situace? Právě těmito otázkami jsme se museli 
zabývat – jak srozumitelně vysvětlit našim klientům všechny 
souvislosti, aby pro ně byla situace s pandemií uchopitelná a řada 
nových nařízení přijatelná.

„V první řadě si pojďme říct, že každý 
člověk s mentálním postižením, 
stejně jako člověk bez postižení, je 
jiný, originální, má různé dovednosti, 
schopnosti, představy, zkušenosti a 
přání, z čehož vyplývá, že neexistuje 
jednotný komunikační způsob pro 
všechny lidi s postižením.“ 

Vzpomeňme si na situace ze svého života, kdy jsme si díky 
komunikačnímu nepochopení nerozuměli s kolegou v práci, 
partnerem nebo třeba s rodiči. :-) A díky zpětnému vysvětlení jsme 
se společně dobrali správného řešení.

V rámci našeho Domova funguje projekt alternativní a 
augmentativní komunikace, který má pomoci otevřít komunikaci 
mezi námi (pracovníky) a klienty i jejich okolím. Ve stručnosti 
řečeno, tento projekt má za cíl otevřít dva světy (v rámci 
komunikačních schopností a dovedností), tak aby společně 
fungovaly transparentně. Profesionálové, kteří pomáhají otevírat 
„brány“ nepochopení, jsou speciální pedagogové, kterým říkáme 
komunikační specialisté. Na základě dovedností klienta, úrovně 
jeho komunikačních dovedností i samotné diagnostiky nastavují 
podporu, tak aby každému jednotlivci seděla na míru, a dokázal 
tak se svým okolím v rámci svých možností komunikovat nebo aby 
lidé kolem rozuměli jeho přáním a potřebám. Tito pracovníci nám 



právě v době pandemie velice pomohli s tím, aby byli naši klienti 
dostatečně informováni a celou záležitost chápali v souvislostech 
a dokázali prakticky dodržovat všechna nařízená opatření. Vznikly 
různé materiály v obrázkové formě, ve snadném čtení, s pomocí 
fotografií či krátkých instruktážních videí – každý s klientů si mohl 
najít formu, které alespoň trochu porozuměl… Některé materiály 
jsme zasílali i jiným spolupracujícím subjektům, které pracují 
s lidmi s postižením, protože právě v této době bylo zapotřebí 
pospolitosti v rámci sociálních služeb, které se potýkaly se stejným 
problémem jako my, a někteří zase pomohli nám, protože tvořili 
obdobné materiály – což pro nás v praxi znamenalo otevření 
dalšího komunikačního kanálu…

A proč to všechno?
Víte, pokud má klient strach z toho, proč asistenti vypadají jako 
pytel na odpadky (myšleno použití ochranných overalů, štítů, 
respirátorů apod.), je důležité ho na to připravit – proč to tak je, 
že v těch pytlích jsou lidi, které zná, že to je z důvodu ochrany 
jeho zdraví, že vlastně není důvod k obavám, že je to jen jiný typ 
oděvu – a k tomu nám prostě často jen slova nestačí. Materiály ve 
srozumitelném „jazyce“ musely vzniknout i z důvodu spolupráce 
třeba při plošném testování – pokud klient nerozumí tomu, proč by 
si měl nechat strkat do nosu cizí předmět, může reagovat různě a 
svůj nesouhlas může dát najevo křikem, apatií, pláčem, ale třeba 
i fyzickým útokem – tomu všemu se dá předejít ve chvíli, kdy na 
těchto věcech s klienty koncepčně pracujeme. V našem případě 
tedy patří velký dík komunikačním specialistům a asistentům – 
protože uvést někoho DO situace, která mnohým z nás zůstává 
často nejasná, je velký oříšek.

     

Ale pravda za pravdu – někteří klienti mají tak těžké kombinované 
postižení, že právě jim tato situace zůstala zcela neznámá – pro ně 
však byl důležitý lidský, klidný přístup pracovníků, který podporoval 
rituály našich klientů, stejné (nebo podobné) aktivity jako v době 
před pandemií apod. Právě tyto činnosti jim zajistily pocit bezpečí v 
tak nelehké době.

Ještě jednou bych ráda poděkovala všem svým kolegům za 

partnerský přístup ke klientům. Protože asistovat lidem u jídla, 
nandat jim roušky, vyprat prádlo, umýt je, nařídit, aby neopouštěli 
své domovy – to zvládne téměř každý. Ale vysvětlit klientům, 
proč to tak je… Pracovat s vědomím, že chápeme jejich nelehkou 
situaci. Sdělit klientům způsobem pro ně vlastním, jak mají v dané 
situaci postupovat – tomu říkám moderní sociální práce! Jak se 
říká: 

„Kdo chce, hledá způsob – kdo 
nechce, hledá důvod. A my jsme si 
cestu určili jasně.“ 



Příběh o covidu a poděkování
Ahoj kamarádi.

Budu vám vyprávět příběh, který se skutečně stal roku 2020. Jednoho dne nás navštívil 
nezvaný host, který přiletěl z Číny ranním letadlem. A protože byl neviditelný, nikdo o něm 
nevěděl a letěl načerno. Když přiletěl, nasedl do autobusu a začal se seznamovat s cestujícími. 
Ke komu si sedl, na toho se nalepil. A tak to dělal každý den celý den. Na koho se nalepil, 
začal být vyčerpanej, unavenej, někteří měli i horečky a špatně se jim dýchalo a nepřežili. Ale 
samozřejmě, že někteří ho dokázali porazit a přežili. A to už navštívil Španělsko, Itálii, byl v 
Liberci a teď navštívil Prahu. Ten host si stále myslí, že si najde kamaráda, a ono mu to stále 
nevychází, je totiž pořád sám. Dokonce jsem slyšela, že to bude zkoušet i jinde, ale nebojte, my 
se nedáme, sesypeme se všichni na něj, zlikvidujeme ho a zase bude všude klid a pohoda. A 
celý svět bude zase šťastný a nebudeme se muset bát vylézt z baráku bez roušky. 

I já jsem se s ním bohužel seznámila a i moje kamarádky a kamarádi a díky tomu spoustu lidí 
přišlo o práci. Děti nemohou chodit do školy a vidět se ve škole se svými kamarády a musej 
se učit přes počítač a to není ono. Rodiče nemohou vydělávat a přicházej bohužel o práci. 
Nemocnice praskaj ve švech a pomalu nemaj kam dávat pacienty, a tak se připravujou místa 
aspoň v Letňanech, kde se každý rok konaj akce. Personálu v nemocnicích je málo, protože 
jich je plno nakažených. V domovech důchodců jsou ty stařenky a stařečkové nešťastný, 
protože se s nima nemůžou vídat. A protože je málo personálu, volaj se na pomoc vojáci. A 
velkou zásluhu maj na tom všichni zaměstnanci v Sulické a na Murgašce. Musím říct, že velkou 
zásluhu maj na pomoci. Paní ředitelka, Bára Kohoutová, Tomáš, Romanka, zdravotní sestra 
Monika, Romanka (Monča), Martinka, Kuba, Jana Roubová a hlavně taky Jana Michlanová. 
Ti všichni se o nás moc hezky staraj v ochranných pomůckách. A zaslouží si od nás všech 
velikánské díky. A nesmíme zapomenout na Kevina, který pro nás taky hodně udělal a 
omarodil covidem taky.

(redakčně zlehka upraveno)

Děkujeme paní Evě z MC 
Murgašova a těšíme se na 
další příběhy!



Proběhlo od Vánoc do Velikonoc
První čtvrtletí v loňském roce bylo doslova našlapané nejrůznějšími 
akcemi. Zatímco od Vánoc do Velikonoc loni proběhlo na 150 
nejrůznějších akcí pořádaných v Domově Sulická v dílnách či v 
domácnostech, v letošním roce se naši klienti museli obejít např. 
bez oblíbených návštěv restaurací, kina, aquaparku či výprav 
do muzeí nebo hvězdárny. Také tradiční rozsvěcení vánočního 
stromečku proběhlo online a živý přenos sledovali klienti ze svých 
domácností. Děkujeme všem, kteří se do programu zapojili a svými 
vánočně laděnými vystoupeními přispěli ke sváteční atmosféře. 
Během Vánoc jsme se také zapojili do programů Ježíškova 
vnoučata a Vánoční strom přání. Do Ježíškových vnoučat jsme 
přihlásili celkem třicet seniorů a na Vánoční strom si své přání 
pověsilo padesát jedna klientů. Všechna přání si našla svého dárce 
a byla splněna, za což jsme byli velmi rádi. 

Letos se nám sice za dodržení všech opatření povedlo i pár 
výletů po Praze, na Říp a na Karlštejn, což je vždy příjemné 
zpestření, a nevzdali jsme se ani zabijačky, i když tentokrát v 
mnohem komornějších podmínkách. Snažili jsme se klientům 
vytvořit alespoň v rámci jednotlivých domácností zábavu a 
podněty. Pokračovalo se ve vaření v domácnostech každou 
středu, opékaly se buřty, oslavily se všechny narozeniny 
klientů, domácnost D si v únoru uspořádala masopust, v rámci 
volnočasových aktivit se klienti v domácnostech věnovali svým 
koníčkům.

Díky očkování klientů i pracovníků Domova, které proběhlo v únoru, 
začíná být od března situace optimističtější, začínáme navštěvovat 
dílny a terapie a mohli jsme se opatrně pustit do některých akcí

PONOŽKOVÁ VÝZVA
21. března je Světový den Downova syndromu, a protože 
chromozom, který onemocnění způsobuje, má tvar ponožky, staly 
se symbolem tohoto svátku právě rozdílné ponožky. Datum 21. 
března odkazuje na genetiku, jelikož lidé s Downovým syndromem 
mají o jeden, 21. chromozom více. Lidé si obléknou rozdílné ponožky 
a fotky sdílejí na facebooku s hastagem #PonozkovaVyzva. 
Projekt je zaměřen na pomoc organizacím, které podporují lidi s 
Downovým syndromem. 

V Domově Sulická se ponožkové dny konaly od pátku do pondělí. 
Klientům jsme vysvětlili, proč se hlásíme k Ponožkové výzvě 
a jejímu poselství. Většina z klientů se zapojila aktivně – někdo 
vyráběl veselé papírové ponožky, které zdobily chodby již několik 
dní předem, někdo namaloval tematický obrázek různých ponožek, 
a paní Eva Moravcová z Murgašovky dokonce složila básničku: 

Vem ponožky Dedoles 
a oběhni s nimi celou ves

Focení ve fotokoutku a s veselými 
ponožkami nejen na nohách jsme 
si všichni určitě moc užili a výzvy 
se zúčastnila většina klientů i 
zaměstnanců Domova, každý podle 
svých možností. Děkujeme všem, 
kteří se zapojili, a těšíme se na příští 
ročník – snad již bez roušek, aby 
bylo vidět úsměvy a radost z focení. 



VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ I TŘI KRÁLOVÉ
O duchovní potřeby klientů pečuje otec Korda, a jelikož letos nebylo 
možné navštívit bohoslužby v kostele, vypravil se otec Korda v 
půlce března za klienty do Domova. Nejprve se v domácnostech 
zavzpomínalo na tříkrálové poselství a zájemcům pan farář 
nakreslil nad dveře K + M + B 2021. Poté si klienti společně s otcem 
Kordou popovídali o Velikonocích, společně se pomodlili a někde i 
zazpívali při kytaře.

CO SE CHYSTÁ?
Za běžné situace by nás čekalo období plné zajímavých akcí. 
Ať už vystoupení naší kapely AJETO!, anebo nacvičení nového 
divadelního představení, výstava obrazů či různé tematické párty, 
plánovali bychom a těšili se na letní rekreační pobyty i sjíždění 
řeky a v plném proudu by byly přípravy na tradiční Vítání léta. 
V současné době jsme s plánováním opatrní, sledujeme vývoj 
epidemiologické situace. Některé akce možná v nejbližší době 
proběhnou online anebo jejich tradiční termín posuneme na 
bezpečnější dobu. 

Klientům se budeme v rámci možností snažit zpestřit čas a 
přinášet zábavu přímo v domácnostech, v rámci volnočasových 
aktivit v dílnách i při terapiích. Pokud počasí dovolí, těšíme se na 
opékání buřtů na zahradě či na výlety do přírody.

VELIKONOCE
Díky úspěšně proběhlému očkování jsme mohli našim klientům 
letošní Velikonoce připravit již více uvolněné, samozřejmě za 
dodržení přísných hygienických opatření. 

Velikonoční prodej 
Není lepší odměny pro klienty, než když vidí, že výrobky, které 
vyrobili, nebo se aspoň podíleli na jejich výrobě, se líbí a prodávají. A 
protože k oslavě Velikonoc v našem Domově vždy patří i velikonoční 
prodej výrobků pro naše zaměstnance, i letos bylo z čeho vybírat: 
svíčky, keramická vajíčka, slaměné věnečky, velikonoční dekorace 
na stůl, ale i zástěry pro šikovné hospodyňky nebo dřevěné výrobky 
z truhlářské dílny. Nově jsme vyzkoušeli i mýdla. 

Velikonoční menu
Jídelna i kavárna nabízely velikonoční pokrmy, jako např. 
vaječnou tlačenku, jarní salát, velikonoční nádivku a samozřejmě 
piškotového beránka, při jehož pečení pomáhali také někteří klienti.

Velikonoční dílny probíhaly v týdnu od 29. 3. do 1. 4. 2021 a každý 
den byl zaměřen na jinou činnost: pletení pomlázky, barvení a 
zdobení vajíček, pečení tradičního beránka, mazance i jidášů. Také 
klienti z Murgašovy i z Lahovic měli bohatý domácí velikonoční 
program, a můžeme tak konstatovat, že jsme jaro přivítali, jak se 
patří.



Představujeme vám
Eliško, vy jste loni v srpnu nastoupila do 
Domova Sulická na nově vytvořenou pozici 
koordinátora zaměstnávání našich klientů. Co 
všechno obnáší vaše práce?

Má náplň práce je velmi rozmanitá a postupem času se přirozeně objevují 
další činnosti, které do mé agendy byť jen z malé části zapadají. Ve valné 
většině má práce směřuje k již nastavené spolupráci s pracujícími klienty 
a jejich zaměstnavateli. Průběžně sleduji potřeby těchto klientů a v jejich 
zaměstnání se společně s nimi a zaměstnavateli snažíme udržovat 
příjemnou atmosféru, ale také férové pracovní podmínky. Jelikož je každý 
klient jiný, pracuji individuálně s každým z nich dle jeho potřeb a možností 
a hlavním cílem naší vzájemné spolupráce je podpora při udržení si 
pracovního místa či případné hledání místa jiného. Přičemž zde velkou 
měrou figuruje samotný klient a jeho motivace k zaměstnání. 

Nedílnou součástí mé práce je také úzká spolupráce s vedoucími 
domácností, klíčovými pracovníky, opatrovníky a hlavně zaměstnavateli. 
Společně s těmito aktéry nastavujeme správné fungování klienta v 
zaměstnání, připravujeme mu vhodné pracovní prostředí a snažíme se 
o to, aby se co nejvíce rozvíjel. Další oblastí je samozřejmě vyhledávání 
volných pracovních míst, ať už na chráněném trhu práce, nebo trhu 
volném, navazování spolupráce se zaměstnavateli, ale také součinnost s 
návaznými organizacemi v oblasti práce. 

Jelikož je tato funkce značně květnatá, nelze ji všechnu obsáhnout do 
jednoho článku, a proto jsem se vám snažila přiblížit alespoň tu stěžejní 
část mé práce. 

Kolik klientů Domova Sulická je schopných 
chodit do zaměstnání?

Aktuálně máme několik nových nadějných a práce schopných 
klientů, které jsme v průběhu druhé poloviny loňského roku společně 
s vedoucími domácností a klíčovými pracovníky vytipovali. S téměř 
všemi proběhla také úvodní schůzka, kde jsme se představili a nabídli 
možnost hledání vhodného zaměstnání. 

V Domově Sulická je tedy cca 31 klientů, kteří jsou schopni chodit do 
zaměstnání, z nichž je 22 aktivně pracujících, ale je nutné zmínit, že 
velice důležitá je motivace klienta a také to, jestli opravdu pracovat 
chce, to je na celé práci nejdůležitější. Jestliže klient nechce být 
zaměstnán a nechce se dále rozvíjet, jeho rozhodnutí respektuji. 
Zároveň mu nabízím možnost si celou věc promyslet, a pokud by 
někdy změnil názor, jsem tu pro něj a může mne kdykoliv navštívit či 
kontaktovat pomocí telefonu. 

Od loňského března nám všem životy 
výrazně ovlivnila pandemie covidu-19 a z 
ní plynoucí omezení. Kolik našich klientů 
v současné době může chodit do práce? 
Probíhají nějak přípravy na zaměstnání?

Jelikož jsem na tuto pozici nastoupila až v druhé polovině loňského 
roku, přistoupila jsem do „rozjetého covidového vlaku“, plného již 
zavedených opatření, která se postupem času neustále prohlubují 
a výrazně proměňují. V současné době může do práce docházet 
s určitými omezeními a za přísných hygienických podmínek už 
19 pracujících klientů. S ostatními klienty buď probíhají přípravy 
na zaměstnání formou informačních schůzek, nebo si užívají 
zasloužené volno. Nově jsme s klienty také začali vytvářet životopisy 
formou osobních profilů, kde vyzdvihujeme jejich přednosti, ale 
také reálně popisujeme nedostatky či problematické momenty, na 
kterých je nutné ve spolupráci s námi zapracovat. 

Eliška Špičková, DiS.
Koordinátor zaměstnávání 
osob se zdravotním 
postižením.



Jak naši klienti zvládají to, že nyní do práce 
chodit nemohou? A jak se vůbec v této době pro 
klienty hledá nějaké zaměstnání?

Klienti, kteří do práce nemohou docházet, jsou velmi smutní. Je na nich 
vidět, že je celá situace trápí a téměř rok v izolaci se na nich značně 
podepsal. Po celou dobu jsme se všichni snažili, aby čas, který tráví doma, 
využili smysluplně, aby si odpočinuli a nabrali síly, ale rok je přece jen 
dlouhá doba a o to víc je delší pro naše klienty. 

Velkým překvapením byla paní Ivanka, která si v průběhu poslední 
karantény z vlastní iniciativy začala hledat práci. Jelikož nemohla z 
důvodu karantény dlouho docházet do zaměstnání a čekání pro ni bylo 
dlouhé, rozhodla se najít si práci sama. Zatelefonovala budoucímu 
zaměstnavateli a domluvila si pohovor. Ivanka si vyzkoušela práci v dílně 
na šicím stroji, a jelikož byla velmi šikovná a práci odvedla dobře, byla 
přijata. 
Hledání zaměstnání v této době není příliš jednoduché. Už od začátku 
roku jsem se věnovala oslovování nových zaměstnavatelů s nabídkou 
spolupráce, a to i výhledově do budoucna, avšak kvůli vládním nařízením 
a změnám s nimi spojenými nebyly reakce zaměstnavatelů bohužel příliš 
příznivé. Přesto průběžně oslovuji jak velké, tak malé firmy s ohledem na 
potřeby našich klientů a snažím se vyjednat pracovní místa. 

Přineslo koronavirové období a omezení pohybu 
a kontaktů našim klientům něco nového, co se 
naučili nebo v čem získali nové dovednosti?

V oblasti zaměstnávání jsme se kvůli omezení pohybu přesunuli na 
online platformy, díky kterým mohli naši klienti komunikovat s dalšími 
spolupracujícími pracovníky. Například pan Václav byl prvním, kdo se 
naučil používat počítač jako formu komunikace. Jelikož se se svým 
pracovním asistentem nemohli vidět osobně, domlouvali si pravidelné 
schůzky online. 

Dále se klienti také více zaměřili na dění okolo nás. Spousta z nich si 
informace ohledně vládních nařízení a nouzového stavu hledala na 
internetu, ale také pravidelně sledovali zprávy v televizi a poslouchali 
rádio. Dovolila bych si říct, že byli v tomto směru informovaní lépe 
než kdokoliv jiný. 

Někteří naši klienti se také naučili používat diáře, kam si začali 
zapisovat všechny důležité informace (lékařské prohlídky, schůzky, 
pravidelné rituály – týdenní kapesné, čas na odpočinek atd.). 

Co vás na vaší práci těší?

Největší radost mi dělají úsměvy a úspěchy klientů. Vždy mne potěší, 
když klienti přijdou z práce a vyprávějí o tom, co nového zažili a jak 
jim dnes šla práce pěkně od ruky. Zdravé sebevědomí a správná 
motivace jsou základem úspěchu a to se snažím v našich klientech 
podporovat. 

A něco o vás, Eliško. Jak si děláte radost 
v dnešní době, když nejde podnikat moc z 
toho, na co jsme dříve byli zvyklí? 

Mou velkou vášní je turistika a pobyty v přírodě. Objevování nových 
míst teď bohužel možné není, ale přírodu si užívám se svou labradoří 
fenkou Májou dostatečně. Miluji severské detektivky, ale neodolám 
ani dobrému šálku kávy. Největší radostí je pro mne dnes čas s mojí 
roční neteřinkou v roli legrační tety, ale také čas, který trávím se svou 
rodinou a za který jsem vděčná.

Děkuji za rozhovor…



Rozdíl mezi 
aktivizací  
a terapií

Nejvíce se těšíme, až zase uvidíme 
úsměv klientů bez roušky a budeme 
ho moci bezpečně opětovat.

Aktivizace neboli volnočasové aktivity probíhají v domácnostech 
i v dílnách. Klienti v dílnách mohou dopoledne cíleně nacvičovat 
pracovní dovednosti a odpoledne rozvíjet kreativitu ve výtvarné, 
truhlářské, rukodělné, svíčkařské či keramické dílně.
Pandemie nás zasáhla loni 16. 3. 2020, ten den jsme se z 
bezpečnostních důvodů uzavřeli před okolním světem a tím byly 
přerušeny veškeré naše plány. Do té doby jsme si užívali běžných 
radostí a pořádali akce, na které už jsme zvyklí. Nechyběl masopust, 
zabijačka ani oblíbená valentýnská diskotéka. Několikrát za námi 
přišel náš milý kamarád David, aby nám zahrál na kytaru a zapíval 
písně, které máme rádi. To vše nám do té doby přišlo samozřejmé. 
V těchto dnech již máme zase větší možnosti potkávat se aspoň v 
rámci Domova mezi sebou a také dílny opět ožívají, akce plánujeme v 
menším rozsahu, ale to nevadí, i tak si to umíme užít.

Terapie
Od začátku letošního roku probíhaly některé terapie online, od února 
je opět rozjíždíme naživo, protože ne všechny mají v online podobě 
žádoucí efekt. V současné době klienti už opět využívají canisterapii, 
psychoterapii, pohybovou terapii, taneční terapii, dramaterapii a 
muzikoterapii.

Mezi terapie patří také koncept Snoezelen, což je multismyslová 
místnost, která slouží nejen k relaxaci našich uživatelů a k 
předcházení problémovému chování, ale také jako místo vzdělávání 
a další pedagogické podpory. Jde o místnost vhodnou pro 
terapeutické intervence a rozhovory na téma duchovních potřeb 
či osobních problémů. Principem Snoezelenu je navodit prostor 
bezpečí a důvěry.  

Obavy, strachy, problémy ve vztazích – to vše mohou naši 
klienti i zaměstnanci řešit v rámci psychoterapie. Kvalifikované 
individuální poradenství a podporu klientům v tíživé a náročné 
situaci, jejich rodinám i blízkým a také pracovníkům Domova 
poskytují psychoterapeutky Lucie Pokorná a Barbora Králová. 
Zejména v této nelehké době jsme velmi ocenili jejich pomoc 
a nasazení a obě mladé dámy představujeme v následujícím 
rozhovoru.



Lucie: 
V Domově jsem přítomna každý čtvrtek. S klienty se 
setkávám, pokud hygienická opatření dovolí, osobně, ale 
při mimořádných situacích, kdy je potřeba obsáhnout více 
klientů či zaměstnanců či je situace akutní, volím jako 
alternativu i online setkání. Pokud bych se měla vyjádřit k 
práci v online prostoru, jsou klienti, u kterých není možné 
pracovat v tomto prostředí. Pokud klient nemluví či má jiné 
omezení, nelze volit tuto alternativu. Podle mne je osobní 
setkání velmi důležité, ale pokud to nejde, není důvod se 
této možnosti obávat. Setkání probíhá stejně, mluvíme o 
tématech, která klienti přináší. 

Jaká nejčastější témata s klienty 
řešíte?

Barbora:
 Spíš než konkrétní témata klientů vám sdělím obecná 
témata, se kterými se na mě klienti můžou obrátit. Jsou 
to různé obavy, prožívání osamělosti a izolace v probíhající 
karanténě, řešení konkrétních situací, jako např. nervozity 
při hledání zaměstnání, partnerských vztahů, konfliktů 
mezi klienty, nemocí atd.  

Lucie: 
Obecně se nejčastěji řeší vztahy, naše nastavení, hranice. 
Zároveň klienty ráda povzbuzuji, že i sdílení pozitivních věcí 
patří do terapie.

Co vás na vaší práci baví, co vám 
přináší radost?

Barbora:
Na mé práci mě baví hlavně lidé. Už během svého 
středoškolského studia jsem působila jako dobrovolník 
v domově pokojného stáří a angažovala se v několika 
dobrovolnických aktivitách. I mé studium je zaměřené na 
pomoc a podporu. Velkou radost mi dělá spolupráce se 
stejně nadšenými kolegy a motivovanými zaměstnanci 
Domova Sulická.

Lucie: 
Mne baví příběhy, jejich rozmanitost a osobitost. Radost 
mi přináší samotná interakce s klienty. Moje práce není 
jednotvárná, vždycky mne něco překvapí a ukáže mi, že 
není vždy jen jedna cesta. 

Jakým způsobem relaxujete a čistíte 
si hlavu od práce?

Barbora:
Nejlépe relaxuji na své zahradě nebo v kruhu svých přátel, 
se kterými pravidelně hrajeme deskové hry. A když je u 
toho i dobré jídlo a pití, jsem v sedmém nebi. 

Lucie: 
Jógou, pobytem v přírodě, se svými blízkými.

Mgr. Barbora Králová   Mgr. Lucie Pokorná
V Domově Sulická pracuje od 
roku 2019, začínala na pozici 
komunikační specialistky 
pro oblast AAK. Koncem 
roku 2020 úspěšně prošla 
výběrovým řízením na pozici 
psychoterapeuta.  

Na pozici psychoterapeuta 
pracuje v Domově Sulická od 
října 2020. 

Kolik klientů máte na starosti, jak se s klienty potkáváte? Je 
to možné osobně? Pokud se s klienty setkáváte online, v čem 
spočívá rozdíl mezi osobním a online setkáním?

Barbora: 
V tuto chvíli pravidelně spolupracuji s 11 klienty. Pokud to aktuální protipandemická opatření 
dovolují, setkáváme se přímo v Domově Sulická, kde mám k dispozici velmi příjemnou kancelář, 
tzv. „hovornu“. Bohužel to nebylo možné vždy. Naštěstí máme k dispozici ve všech domácnostech 
počítač, díky kterému jsme mohli s některými z klientů pokračovat v terapii i online. Online terapie 
je samozřejmě pro klienta o něco náročnější, je obtížné mě vidět v malém okénku obrazovky, 
udržet pozornost a užít si mezilidskou interakci. Jsem moc ráda, že v tuto chvíli mohu opět 
docházet přímo do Sulické. 



Naši klienti mohou využívat aktivizační dílny a 
mohou navštěvovat různé terapie. V čem tedy 
spočívá rozdíl mezi aktivizací a terapií? 

S touto otázkou jsme se obrátili na Mgr. Janu Biňovcovou, koordinátorku 
terapeutických a duchovních potřeb Domova Sulická, která uvádí: 

„Terapeutické aktivity se v pobytových službách často ubírají dvěma 
směry. Naše zařízení si zvolilo ten první, kdy jsou najímáni odborníci na 
konkrétní druh terapií. Terapeuty jsou zde lidé s adekvátním vzděláním 
či výcvikem v konkrétní terapii a jsou to profesionálové ve svém oboru. 

Zde nacházíme možné nevýhody v tom, že terapeuti v roli externistů 
jsou v pobytových službách ‚hosté‘, nemají takový vhled do chodu 
zařízení a neznají všechny uživatele. Potřebují tedy blízkého 
spolupracovníka, například jako u nás koordinátora terapeutických 
aktivit, který je prostředníkem mezi terapeutem, pracovníky a klienty. 
Naopak velkou výhodou je, že tito externisté podporují v pobytových 
službách tzv. princip normality, přichází ‚zvenku‘ a jsou opravdovými 
odborníky ve svém oboru. 

Druhou cestou, kterou se dle našich zkušeností vydává 
větší část pobytových služeb, je terapie formou aktivizace. 
V roli ‚terapeuta‘ je tedy aktivizační pracovník, který své 
zkušenosti získává až během své praxe či kurzu, obvykle 
krátkodobé povahy. Tento pracovník pak zvládne ‚terapií‘ 
i několik. Ve většině případů nejsou tyto aktivity nazývány 
např. muzikoterapií, ale ‚muzikohrátkami‘ či jinými 
rozličnými názvy.“ 



Duchovní potřeby

V této nelehké době nebylo opomenuto ani duchovní doprovázení našich 
klientů. Kromě individuálních setkávání a online přenosů bohoslužeb 
nás několikrát navštívil P. Korda, zejména při významných svátcích, aby 
nám připomněl nejen jejich význam, ale i symbolická poselství, jejichž 
spojovateli je zejména naděje, která je pro nás v těchto dnes obzvláště 
důležitá. Zároveň jsme se rozloučili s těmi, kteří nás navždy opustili, a 
zavzpomínali na ně. 

Ti, kteří nás opustili

Vzpomínáme

Pan Luděk tu s námi žil od roku 2018. Byly pro něj důležité časopisy o autech, písničky Karla Gotta, 
staré filmy, ale hlavně přítomnost blízkých lidí – zejména rodiny. Pan Boháč nám často dokázal dát 
najevo, když se mu něco nelíbilo, rád si určil svůj směr, kterým se chtěl vydat. Kéž je pro nás pan 
Luděk vzorem, abychom si i my v životě dokázali jít svou cestou s těmi, které máme rádi. 

Luděk Boháč 
(zemřel 13. 2. 2021)   

Pan Zdeněk žil v Domově Sulická od roku 1993. Pan Hořejš se moc rád setkával se svojí rodinou, 
hlavně s maminkou. Budeme vzpomínat, jako na tichého a skromného člověka, který neváhal 
pomoci tam, kde viděl, že je to potřeba. Kéž i my, po vzoru pana Zdeňka, dokážeme vidět potřeby 
druhých a nabídneme pomoc! 

Zdeněk Hořejš
(zemřel 27. 2. 2021) 



Irena Jelenová 
Soňa Kubalová  
pracuje v domově již 25 let. 

Alena Kudrnová 

Jakub Knotek 

Kateřina Nezvalová 

Vladimír Brandstädter 

Věra Poláková 

David Konvalinka 

Velmi si vážíme dosavadní spolupráce a 
těšíme se na další společná léta!

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

Pracovní výročíKulaté narozeniny 
našich klientů

Noví kolegové

Frišová Adéla 

pracovnice v přímé péči 
CHB Lahovice

Kernová Beáta

Pomocná kuchařka
Stravovací úsek

Maierová Jana

Referent zakázek a 
objednávek

Martin Tomáš 

Pracovník v přímé péči
Domácnost B

Pernegrová Šárka

Pracovník v přímé péči
Chráněné bydlení Lahovice

Schichová Magdalena 

Pracovník v přímé péči
Domácnost C

Štěpánová Dita

Veselá Johana

Vosobová Milada

Všetečková Alena 

Zavadilová Pavlína

Manager speciálních 
projektů

Pracovník v přímé péči
Domácnost C

Zdravotní sestra
DOZP - Ambulance

Zdravotní sestra
DOZP - Ambulance

Pracovník v přímé péči
Domácnost C

Přejeme novým kolegům úspěšnou adaptaci 
a těšíme se na spolupráci!



V Domově Sulická klademe na vzdělávání všech 
zaměstnanců, zejména pracovníků v přímé péči, 
velký důraz. Jako ve všech ostatních oblastech, 
i v pořádání kurzů a školení jsme se museli 
přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci a 
zní plynoucích opatření a omezení. Mezi červnem 
a říjnem 2020, když se pandemická situace v celé 
zemi mírně zlepšila, jsme stihli uspořádat několik 
kurzů, ale od poloviny října už se školilo online. 
Nakonec jsme v roce 2020 pro kolegy realizovali 
téměř 20 školení, které v součtu absolvovalo 400 
zaměstnanců. Největší podíl tvořila zdravotnicko-
pečovatelská školení vytvořená na míru potřebám 
Domova, na kterých spolupracujeme se společností 
NextHealth, s. r. o., a která se týkají témat 
ošetřovatelství, epilepsií, hepatitid a poskytování 
první pomoci. Tématem školení  roku 2020 bylo 
problémové chování, práce s rizikem  a hranice 
ve vztahu s klientem, které pro nás připravila 
společnost TUDYTAM. Dále jsme pokračovali i s 
tématem sexualita lidí s mentálním postižením, 
které jsme tentokrát zorganizovali ve spolupráci se 
společností FOSA.

Připravili jsme mnoho dalších podpůrných 
školení pro kolegy z přímé péče, např. na téma 
individuálního plánování, prevence agresivity, 
naplňování duchovních potřeb, alternativní a 
augmentativní komunikace. Pro administrativní 
úsek a pro podporu kompetencí vedoucích 
jednotlivých domácností probíhala online formou 
manažerská školení.

Novinka - nabízíme akreditované kurzy 

Když jsme si uvědomili, kolik témat rozvíjíme přímo v Domově, 
rozhodli jsme se připravit doplňkovou činnosti vzdělávání a 
v současné době nabízíme devět akreditovaných kurzů pro 
pracovníky pomáhajících profesí: 

• Duchovní potřeby u osob s mentálním znevýhodněním

•  Úvod do individuálního plánování zaměřeného na člověka v 
sociálních službách

•  Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních 
služeb

• Úvod do řízení změny v sociálních službách

•  Snoezelen – víc, než jen zážitek aneb seznámení se s 
konceptem Snoezelen v sociálních službách

•  Ředitel sociální služby jako krizový manažer nejen v době 
pandemie aneb úvod do řízení sociální služby v krizové situaci

•  Úvod do problematiky mentálního postižení pro pomáhající 
profese 

•  Úvod do problematiky zdravotního postižení pro pomáhající 
profese

• Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
otevíráme od července. Zaměříme se nejen na teoretické poznatky 
a aktuální trendy v oblasti sociálních služeb, ale i na odbornou 
praxi, která má nezastupitelnou roli v rámci celého kvalifikačního 
kurzu. 

Všechna akreditovaná školení máme v plánu v rámci dobré 
praxe nabízet i jiným zařízením sociálních služeb. Připravujeme 
i samostatný web o vzdělávaní, více informací zatím najdete na 
našich webových stránkách.

Vzdělávání s Domovem Sulická Lektorkami kurzů jsou  
Bc. Lenka Kohoutová, Bc. Barbora Kohoutová  
a Mgr. et Bc. Jana Biňovcová. 

Bc. Lenka Kohoutová Bc. Barbora Kohoutová Mgr. et Bc. Jana Biňovcová



Poděkování
• Nadačnímu fondu MI MUNDO a panu Vojtěchu Mejzlíkovi, díky nimž má CHB Lahovice nový hudební nástroj – handpan: www.mejzlik-handpan.cz.

• Pekárně artic Bakehouse a majitelce paní Kazi Perchtě Páté za pravidelnou dodávku skvělého pečiva: facebook.com/articBakehouse.

• Společnosti NEEDO.cz, jejíž pomůcky pro hendikepované nám ulehčují a zpříjemňují každý den, a za müsli MIX.IT ke snídani: www.needo.cz.

• Týmu z Kooperativy nejen za mobily pro kluky a další užitečné věcné dary, ale také za jeho čas, pozornost a podporu klientů z MA Murgašova: www.koop.cz.

• Společnosti Anecoop Praha a Lence Horákové za pravidelné dodávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce: www.nejlepsiovoce.cz.

• Panu Vilému Rysovi, který poskytl svoji chalupu pro rekreaci klientům z domácnosti D. 

• Kavárně Bílá vrána za velikonoční výslužku pro klienty: www.kavarnabilavrana.cz.

• Organizacím ADRA i HESTIA za zprostředkování dobrovolníků i darů od dárců: www.adra.cz, www.hest.cz.

• Equa bank za sazenice, bylinky, zeminu a vše potřebné pro zahrádku klientů z MB a MC Murgašova: www.equabank.cz.

• Všem kamarádům a kamarádkám, kteří nám jen tak přinesou dort nebo zákusky, i těm, kteří nechtějí být zmíněni a prostě tady jsou, když to potřebujeme.

Mockrát děkujeme!

https://mejzlik-handpan.cz
https://www.facebook.com/articBakehouse
https://www.needo.cz
https://www.koop.cz
https://www.nejlepsiovoce.cz
http://www.kavarnabilavrana.cz
https://adra.cz
https://www.hest.cz
https://www.equabank.cz


Naše vize spočívá v individuálně pojaté službě založené na přístupu zaměřeného na člověka. 
Naším cílem je hledat způsoby, jak našim klientům umožnit žít život, který bude zdůrazňovat  

jejich přednosti a který bude vést k jejich maximálnímu začlenění do společnosti.

Zuzana Klimasová
personalistka
mobil: +420 773 001 293
e-mail: klimasova@domov-sulicka.cz

Hledáme nové kolegy

Přijďte se k nám podívat

Všeobecná 
zdravotní sestra

Pracovník přímé 
obslužné péče

Komunikační 
specialista pro 

oblast AAK



Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická

Sulická 1597/48, 142 00  Praha 4, tel.: +420 270 006 570, 
bankovní spojení: 2001270001/6000, IČ: 70873046

Fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku a INSTAGRAMU. 

www.facebook.com /dozpsulicka /
instagram.com/domov_sulicka

Naším zřizovatelem je Hlavní město Praha, kterému  
jsme za celou spolupráci neskonale vděční.

Kompletní přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách  v sekci Informace. 

www.domov-sulicka.cz

https://www.facebook.com/dozpsulicka/
https://www.instagram.com/accounts/login/
http://domov-sulicka.cz

