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Aktuálně

V minulém čísle jsme psali o tom, jaké jsme si naplánovali na první jarní 
měsíce akce, na které jsme se začali těšit a také svědomitě připravovat.
Ze zrušení návštěvy Matějské poutě jsme samozřejmě byli všichni moc 
smutní, každý rok si tam vždycky užijeme spoustu zábavy a legrace.  Ale 
naštěstí na pouť můžeme vyrazit příští rok a o to víc se můžeme těšit.
Termín plesu Domova Sulická jsme zatím posunuli na příští rok. 
Všichni jsme se svědomitě připravovali, domluvili pronájem, výzdobu, 
hudebníky, občerstvení i předtančení, přichystali si i díky sponzorům 
společenské oblečení a dokonce už jsme měli i domluvenou spolupráci 
s kosmetičkami a kadeřnicemi, abychom všichni na plese byli 
nejkrásnější. Takže je jasné, že ples se prostě uskutečnit musí, jen 
v jiném termínu. Moc bychom si přáli, aby se z pořádání plesu stala 
oblíbená tradice našeho Domova.
Na Velikonoce jsme se přichystali, i když v komorních podmínkách.  
Každoroční velikonoční setkání ve farnosti Lhotka s otcem Kordou 
neproběhlo, ale s p. Kordou jsme byli a jame v on-line spojení.  
S velikonoční výzdobou pomohli všichni klienti a podílí se na něm 

Co se chystá
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zejména pracovníci aktivizace. Zkrátka náš Domov byl velikonočně 
vyzdobený, veselý a jako vždy útulný. 
Letošní Vítání léta jsme s velkým smutkem museli zrušit a uděláme vše 
pro to, aby ročník 2021 byl opravdu mimořádný a neuskutečněnou akci 
nám ve všem vynahradil.
Co se týká všech akcí a aktivizací, v rámci krizového řádu jsme 
úplně vše zrušili, proto je ani nemůžete najít na webu, ale snažíme se 
klientům vymýšlet aktivity alespoň v rámci domácností.
Rádi bychom začali s plánováním dalších aktivit, ale není to v našich 
rukách. Pokud vše dobře dopadne a na podzim se rozvolní zákazový 
režim, pak si určitě najdeme čas na oslavu s klienty doby po koronaviru. 
Nepředbíhejme však dobu. 
Sice ještě nevidíme na konec tunelu, ale záblesky světla už vnímáme  
a věříme, že přijde brzy.  Jako všichni se zase těšíme na běžný provoz, 
na chození do společnosti a společné akce.
Už aby to bylo! Držte nám palce, i my vám všem přejeme hodně zdraví 
a brzký návrat do normálu.

zruseno



rozhovor
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Jak se právě máte?

Pracovně a odhodlaně, že coronavirový stav 
zvládneme.

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste si 
uvědomila, ze se z ředitelky stáváte 
krizovým manažerem?

Popravdě jsem naskočila z jednoho do druhého, 
aniž jsem si stačila uvědomit, že jsem to udělala. 
Nicméně že existuje problém jsem si prvně 
uvědomila, když najednou spousta důležitých 
věcí není a my velmi problematicky sháníme 
od toaletního papíru po dezinfekci a ochranné 
pomůcky – zkrátka cokoliv.

Je pro mě problematické usednout na Krizovém 
štábu Domova Sulická a říci nevidím světlo 
v tunelu nebo nevím, jak budeme tu či onu situaci 
řešit. Já i moji kolegové často jednáme podle 
toho, co kde rychle načteme, jednáme intuitivně. 
Mnoho věcí neznáme, podporu máme lidskou, 
nikoliv odbornou. Snad to ani nikomu nezazlívám, 
v podobné situaci jsme v České republice poprvé.

Můžete se opřít o návrhy řešeni krizové 
situace státních institucí nebo víc musíte 
spoléhat sama na sebe?

Žádné návrhy mimo zákazy neexistují. Vládní 
činitelé se radují, jak rozdali statisíce roušek, ale 
na druhé straně už nikdo neuvádí, jak se právě 
například rouška nosí a kolik jich jeden člověk 
za den potřebuje. Jedna rouška vydrží max. 3 
hodiny nebo do zvlhnutí, pak je na vyhození nebo 
na vyvaření. Jakmile jednou roušku sundáte, 
potřebujete další, opakovaně se navlékat nemá. 
Chceme udržet maximum ochrany zaměstnanců 

Z ředitelky  
krizovou  
manažerkou

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ
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a klientů, takže jsme spočítali spotřebu na jednoho 
klienta nebo zaměstnance na 10 roušek denně. Při 
počtu zaměstnanců a klientů je to zhruba 3000 
roušek denně. Takže, pokud vládní činitel řekne, že 
rozdali 200tisíc roušek, pro nás by to znamenalo 
66 dní zásoby. 
Podobné je to s rukavicemi a takto bych mohla 
pokračovat dál. Stejné je to také u respirátorů 
FFP2, doba použití je jako u jednorázových nebo 
látkových roušek. Neříkají se fakta, nedávají možná 
řešení, to je to, co této době prostě chybí. Tápeme 
všichni. 
Nespoléhám však jen sama na sebe. V domově 
Sulická pracuje profesionální tým lidí nejen ve 
vedení. Vím, že se na své kolegy mohu plně 
spolehnout. Mnoho věcí děláme společně a jsem 
za to moc ráda.

V mediích zpočátku krize probíhaly 
poměrně chaotické informace, takže si 
říkám, že pro Domov bylo zcela nezbytné 
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vytvořit bezpečný a hlavně dlouhodobý 
plán?

To bylo samozřejmé, ustanovili jsme Krizový štáb, 
zavedli Krizový řád. Vše jsme postavili na tom, 
že se musíme primárně chránit a mít plán, co se 
stane, pokud koronavirus navštíví náš Domov. 
Snažíme se nebýt chaotiky, i když nám to občas 
nejde. V podobné situaci jsme všichni poprvé 
v životě a vytvářet podobné plány takřka v běhu je 
neskutečně náročné.

Jak je obtížné všechny organizační plány 
ve vašem Domově uplatnit?

Myslím, že všichni pochopili vážnost situace a jsem 
vděčná všem, jak zaměstnanců, klientům, tak 
rodinám, že pochopili vážnost situace a akceptují 
a dodržují přísně nastavená pravidla. Každý se 
zapojil a každý dělá mnoho věcí nad rámec  
svých povinností.

Jak vaše snášejí opatřeni klienti a jak 
zaměstnanci. S jakými problémy se 
nejčastěji setkáváte? 

Klienty mnoho let podporujeme v samostatnosti 
v rozhodování a najednou se rozhodnout nemohou. 
Občas se na nás někteří dívají jako na ty, kteří je 
nechápou, nebo je tak trochu podrazili. Je přece 
normální chodit si po budově nebo nakoupit. Je 
přece normální chodit do práce, no a my jsme nyní 
ti, kteří nasadili mnoho zákazů, příkazů a omezení. 
Zaměstnanci jsou pro mě velkými srdcaři 
a obětavci. Zatím jsme však zdraví, co nastane až 
to tak nebude je otázkou. Nikdo z nás neví, jak se 
projevíme, až půjde do tuhého. Jsem přesvědčena, 
že to dáme, ale hodnocení si nechám,  
až bude po všem.
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rozhovor

Co Vám nejvíc chybí a jakou pomoc byste 
uvítala?

Uvítala bych návod, nač je dobré nezapomenout, 
očekávala bych podporu v přísunu ochranných 
pomůcek. Toto bohužel přichází zcela nahodile 
a vlastně nás tak trochu brzdí, že je každou chvíli 
něco trochu jinak. Všechno jsme ve většině zajistili 
a zabezpečili sami. Nyní snad už chci jen klid 
a udržet Domov Sulická bez nákazy. Držíme velmi 
přísná pravidla v rámci nastaveného  
Karanténního řádu.

V médiích jsou sociální služby často 
vnímány pouze jako Domovy pro seniory - 
nemáte pocit, že na ostatní se tak trochu 
zapomíná?

Zapomíná, je vidět že v rozhodovacích pozicích 
jsou lidé, kteří o sociálních službách nevědí zhola 

nic. Například v našem Domově máme mnoho 
klientů právě imunitně oslabených. O lidech typu 
našich klientů jsem nikde neslyšela ani slovo. 
Proto se snažíme postarat se o ně sami. Každý 
den podáváme vitamíny a každý den se snažíme 
o to, aby klienti nad rámec běžného jídla dostávali 
čerstvé ovoce a zeleninu.

Co si nejvíc ze všeho přejete?

Zdraví klientům, zaměstnancům a našim rodinám.
Přeji si, konec doby koronavirové. Až to pomine, 
pořádně to oslavíme. Oslavíme, že jsme to dali.  
Pokud mohu říci i osobní přání, neskutečně si přeji 
pořádně se vyspat, dát si nohy na stůl, vypnout 
počítač a vypít v absolutním klidu sklenku  
dobrého vína.
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Co je u nás jinak?

Domácnost A Domácnost B
Na naší domácnosti se změny, které přináší 
karanténa, týkají především asistentů a jejich 
harmonogramu práce a dodržování nastavených 
postupů. Je to tím, že jsme malá domácnost se 
čtyřmi uživateli.  Pro naše uživatele se mnoho 
nezměnilo. Jejich denní rituály a zvyklosti se 
snažíme plnit a dodržovat a mnoho neměnit. 
Novinkou pro naše uživatele je nošení roušek 
a většinou to zvládají až překvapivě bez problémů. 
Pro asistenty je režim karantény náročnější na 
psychiku a čas, ale všichni se snaží vše zvládnout. 
Pro kontakt s rodinou a opatrovníky využíváme 
telefonní spojení. Velké změny by pro nás nastaly 
až s výskytem nákazy. Připravujeme domácnost 
na uzavření a vytváříme podmínky a režimní 
opatření pro vznik izolace.

ZAPSALA 
Miroslava Janečková,  
vedoucí domácnosti A

Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti?

Všechno se zpomalilo, klienti nikam nechodí, 
bloumají po chodbě a zlobí se, že nemohou 
sledovat dění mimo domácnost nebo navštěvovat 
kamarády. Zatím ale panuje klidná atmosféra. 
Protože Krizový řád neumožňuje akce, kde je více 
lidí pohromadě, ve větší míře tolerujeme odpočinek 
na pokojích.

Jak zvládají karanténu klienti a personál?

Personál se velice rychle přizpůsobuje všem 
nařízením i ve vlastním zájmu prevence proti 
nakažení. Kvitují možnost dopravy do zaměstnání 
služebními vozy. Někteří vozí kolegy svými 
soukromými vozy, aby byla zachována podmínka 
zákaz využívání k přepravě prostředky MHD. 

 Klienti jsou nuceni nosit roušky stejně jako 
pracovníci, někteří to uvítali, víc se nám tím 
přiblížili, někteří ale roušku berou jen jako nějakou 
povinnost a zcela nechápou smysl věci.  

Co všechno jsme museli změnit?

Převážně zvýšit hygienické nároky na provoz.  
Zajištovat stravu  v soukromí než hromadně 
v jídelně. Více vysvětlovat nastalou situaci a denně 
odpovídat na dotazy, kdy to skončí, kdy si půjdeme 
nakoupit. 

Jak probíhají kontakty s rodinou 
a opatrovníky?

Není patrný nárůst požadavků na kontakt 
s rodinou nebo opatrovníky. Většinou v této době 
převládá komunikace opatrovníků s pracovníkem  
a to většinou telefonicky.
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Co je u nás jinak?

Nějakou veselou historku 

Některé uživatele, pobavila spousta vtipných videí 
a vtipů, které frčí na sociálních sítích. : „Rýma, 
kašel roušky prošívané….ale chřipka to není  
jasný pane „
Přišla za mnou uživatelka, že by chtěla taky ten: 
„Náhubek na hlavu“. (Myšlena rouška)

ZAPSAL 
Drahoš Fiala,  
vedoucí domácnosti B

Domácnost C
Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti?

Projevila se především na změně priorit 
v poskytování pomoci a podpory klientům. Činnosti 
pracovníků s klienty se nyní soustředí především 
na zvládnutí a nácvik zvýšených hygienických 
návyků, vymýšlení aktivit na domácnosti, nošení 
roušek, zvládání stesků po rodině a stresů 
z nemožnosti opustit domácnost. Mnoho uživatelů 
si našlo své činnosti mimo domácnost, trvalo 
dlouho, než poznali, že sami mohou bez doprovodu 
domácnost opustit a nyní je složité uživatelům 
vysvětlit, že ji zase opustit nemohou. Obáváme se, 
že to uživatele posune o pár kroků zpět.
Pracujeme s uživateli na tom, aby porozuměli 
situaci, která nastala, a z jakých důvodů jsou 
opatření nastavována a jak a proč je důležité tato 
opatření dodržovat. U uživatelů s vyšší mírou 
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Co je u nás jinak?

podpory, to není jednoduchý úkol.
Prozatím vše uživatelé zvládají s neuvěřitelnou 
trpělivostí a klidem, mají náš respekt. 

Jak zvládají karanténu klienti a personál?

Prozatím vše probíhá bez větších problémů. 
Pracovníci se snaží dělat vše proto, aby se sami 
nikde nenakazili a nepřinesli nákazu do Domova. 
Na domácnosti dodržují nastavená pravidla – 
přistupují ke všemu velmi zodpovědně. Věřím, že 
ve skrytu duše mají všichni strach, z toho, co bude, 
o uživatele a své rodiny, navenek však dělají vše 
proto, aby i v této situaci byli uživatelé spokojení, 
nedocházelo ke střetům a naplnili potřeby 
uživatelů v maximální možné míře.
Pro naše uživatelé je v tuto chvíli asi nejhorší 
odloučení od rodiny a přátel, nemožnost chodit 
ven, zrušení aktivit, které měli rádi. Také je pro 
ně velmi abstraktní si představit, jak dlouho tato 
opatření budou trvat. Největším strachem je ale 
to, že neuvidí už svou rodinu. Úkolem pracovníků je 
tyto pochybnosti rozptylovat.

Co všechno jsme museli změnit?

Musí se pozměnit především individuální 
plánování, protože většina uživatelů měla 
v osobních cílech naplánované aktivity mimo 
Domov, spojené se zapojením se do života 
společnosti (nakupování, návštěva kulturních 
a společenských akcí, plavání atd.). Opět zde 
nastává nelehký úkol pro klíčové pracovníky, 
uživatelům vysvětlit, proč se tyto aktivity 
neuskuteční a musí se odložit na jiné období.
Pracovníkům se trochu proměnila pracovní náplň 
– teď jim přibylo více úkolů v oblasti hygieny 
a desinfekce. Jinak mám pocit, že se tak trochu 
vše zastavilo a zpomalilo. Ne, že by se zpomalilo 
pracovní tempo, ale tak nějak se proměnilo. 
Pracovník byl jedním velkým koordinátorem toho, 
aby se vše stihlo – musel plnit cíle uživatele, 
doprovázet včas uživatele na nasmlouvané 
aktivity, kterých bylo každý den mnoho, naplnit 
každodenní běžné potřeby, nesměl na nic 
zapomenout. Nyní de-facto mají čas všichni 
pro sebe – nic se neuspěchá, nikam nemusíme 
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chvátat – čteme si, hrajeme hry, povídáme si, 
zpíváme, relaxujeme, cvičíme, vaříme a uklízíme. 
Řešíme věci, na které jsme v každodenním shonu 
neměli čas. 

Jak probíhají kontakty s rodinou 
a opatrovníky?

Opatrovníci volají, komunikují s pracovníky. 
Podařilo se již zprostředkovat videohovory. 
Momentálně se zabýváme tím, abychom tuto 
možnost zpřístupnili, co nejvíce uživatelům. 
Většina uživatelů domácnosti potřebuje velkou 
podporu v oblasti komunikace, takže běžné 
telefonáty s rodinou, pokud se nevidí, nejsou 
proveditelné a ze strany uživatelů nepřichází 
odezva. Jeden uživatel vlastní telefon, tak 
komunikuje každodenně se svou rodinnou.

ZAPSALA 
Kateřina Kubíková,  
vedoucí domácnosti C
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První nácvik nošení roušky.  
Takto to vypadalo po dvou minutách,  
co uživatelé roušku dostali.

Co je u nás jinak?

Domácnost D
Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti?

Nejvíce nás zasáhlo omezení pohybu a nemožnost 
opouštět areál domova a nyní i prostory 
domácnosti. Rozpadla se nám zažitá časová 
struktura, že dopoledne trávíme „pracovně“ 
(práce, škola, aktivizační dílny) a odpoledne 
a o víkendu se věnujeme odpočinku a svým 
zájmům. Nyní se jednotlivé dny vzájemně podobají, 
jeden je jako druhý, plynou v pomalém tempu – 
není kam spěchat. Zájmové aktivity neplánujeme 
dopředu, probíhají spíš nahodile - žijeme méně 
tím, co bude (před karanténou jsme stále plánovali 
výlety, akce; mluvili o nich), jsme více ukotveni 
v daném okamžiku.

Jak zvládají karanténu klienti a personál?

Zvládají, ale je to náročné. Klientům chybí jejich 
volnost, jak jistě všichni víte - hodně obyvatel 
domácnosti D má svoje zvyklosti a oblíbená místa 
a lidi po celé budově, kam nyní nemůžou. Klienti 
se také nemohou podílet na chodu domácnosti, 
jak byli zvyklí, čímž přišli o důležitou možnost 
seberealizace. Někteří své nenaplněné potřeby 
kompenzují nadbytkem spánku.
Personál situaci zvládá - někdo lépe, někdo hůř. 
Nastalá rutina (neustále se opakující dezinfekce 
a úklid) a omezování i ve volnu je sice ubíjející, 
ale všichni to chápeme jako ochranu klientů 
před nákazou, což je pro nás priorita. Obtížnější 
je pro pracovníky to, že musí klientům odpírat 
kompetence, které s nimi předtím roky budovali 
(samostatné praní, samostatný pohyb po 
budově atd.) Ale je pravda, že jsme se všichni 
zlepšili v převlékání postelí. Karanténa je takový 
rychlokurz výměny ložního a mytí rukou.
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Co je u nás jinak?

Co všechno jsme museli změnit?

Hlavně přístup ke klientům, který je teď 
mnohem častěji v zájmu ochrany zdraví klientů 
direktivní – asistenti více kontrolují, méně 
diskutují. V některých ohledech se však režim na 
domácnosti rozvolnil a posílila se individualita 
služby - tím, že se nikam nespěchá a je žádoucí, 
aby každý jedl samostatně, teď každý vstává na 
snídani, jak potřebuje. Obdobně je to s večeří po 
zavedení pouze studených pokrmů. 

Jak probíhají kontakty s rodinou  
a opatrovníky?

Zejména telefonicky a nyní začínáme se Skype. 
Rodiny klientů si chválí FB stránky domova, jsou 
rádi za časté příspěvky o dění na domácnostech.

ZAPSAL 
Kolektiv autorů,  
vedoucí domácnosti D

Domácnost E
Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti?

Karanténa se projevila hned ze začátku velmi 
drsně. Neměli jsme dostatek času připravit 
uživatele domácnosti na to, co se bude dít. Vše 
jsme museli zvládat za pochodu. Každí si myslí, 
že lidé s mentálním postižením jen sedí v Domově 
a nemají žádné plány, tužby anebo sny. Jenže my 
jsme toho  pravým opakem, snažíme se uživatele 
co nejvíce začleňovat do společnosti. Karanténa 
nás velmi omezila v možnostech. Byli jsme zvyklí, 
že pokud má klient chuť a náladu, zajedeme 
společně na nějaký dortíček, kapučínko nebo na 
běžný nákup jídla či drogerie. V období karantény 
to pro naše klienty není možné.

Jak zvládají karanténu klienti a personál?

V mediích slyšíme, jak se koronavirus stále šíří, 
všude je cítit strach, nejistota, pocit nebezpečí 
a v neposlední řadě ostražitost vůči této chorobě. 

Lidé znejistili, a to ať jsou to klienti domácnosti, 
pracovníci nebo široká veřejnost. Snažíme se 
co nejvíce chránit sebe i druhé, vyhýbáme se 
sobě navzájem, bohužel i přátelům. Nechceme, 
aby to na klienty mělo zlý dopad. Někteří 
z klientů domácnosti E nemohou kvůli svému 
handicapu tuto situaci plně pochopit, těžko se 
jim to vysvětluje. Najednou vidí personál kolem 
sebe pobíhat s dezinfekcí v ruce, v rouškách 
a v zástěrách. Možná jim to přijde veselé, možná 
se bojí, možná ne vše chápou. Snažíme se je 
všechny s touto situací seznámit, ale občas chybí 
zpětná vazba. I tak se držíme našeho přístupu, kdy 
věříme, že každý má právo na to vědět, co se děje 
a být s tím obeznámen. Je to přeci jejich Domov. 
Není to pro ně jednoduché, protože kvůli rouškám 
nerozeznají personál, což pro ně může být velice 
matoucí. Momentální situace na domácnosti 
houstne. Není příjemné být tolik omezený a přijít 
o tolik aktivit. Snažíme se to alespoň vynahradit 
pečením, aktivitami na domácnosti a procházkou 
po areálu. Držíme se a věříme, že to brzy skončí 
a budeme se moct vrátit do normálu. 



Co je u nás jinak?

Co všechno jsme museli změnit?

Museli jsem změnit dost věcí. Některé se týkají 
personálu a zvýšené hygieny a celkové ochrany 
klienta, některé přímo zasahují do životů klientů 
domácnosti. Několikrát denně dezinfikujeme 
veškeré prostory, maximálně dbáme na zvýšenou 
hygienu u klientů, omezujeme pohyb klientů po 
domácnostech, prostorách Domova a bohužel 
i mimo areál. Chráníme klienty, aby se co nejméně 
dostali do kontaktu s dalšími osobami, což nám 
působí někdy problém, protože jsme se takovou 
dobu snažili klienty začlenit do běžného života. 
I my toto pravidlo dodržujeme a s nikým se 
nesetkáváme. Díky Domovu máme možnost 
svozu, takže ani nevyužíváme MHD. To, co se nám 
může zdát jako malichernost je pro klienty životně 
důležité. Až vše skončí, bude hodně práce s tím, 
abychom vše dali do starých kolejí. 

Jak probíhají kontakty s rodinou 
a opatrovníky?

S opatrovníky komunikujeme přes WhatsApp 
či skype. Zprostředkováváme kontakt s rodinou 

prostřednictvím video hovorů, nebo obyčejným 
hovorem přes mobilní telefony. Zatím se nám tato 
komunikace velmi osvědčila a máme neskutečnou 
radost, když vidíme radostné emoce, které při 
hovorech lítají celou domácností. Rodiče se 
zajímají jak o své děti, tak i o nás jako personál. Je 
vidět jejich zájem, jejich stesk i strach. Snaží se 
nám dát psychickou podporu a podržet nás v této 
těžké situaci. Jedna z rodin posílá svému synovi 
i povzbuzující videa, ze kterých má ohromnou 
radost. Jedna z klientek je dokonce i doma, protože 
by pro ni dlouhodobé odloučení od rodiny nebylo 
jednoduché. Děkujeme tímto za Vaši podporu, 
které si neskutečně vážíme. 

 

Nějakou veselou historku 

Nedokážeme úplně říct, zda je to vtipná historka, 
ale jednoho z našich klientů domácnosti, pana 
Frajera, velice zajímá, jak je možné kouřit cigarety 
s rouškami. Povídá o tom celé dny. Rád by někdy 
šel s pracovníkem, až půjde na kuřáckou pauzu, 
aby na vlastní oči zjistil ten zázrak.  Přeci to není 
možné a roušky se prostě sundávat nesmí!  

ZAPSALA 
Lucia Murzová,  
asistentka domácnosti E



Co je u nás jinak?

Domácnost F
Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti? 

Chod domácnosti karanténa ovlivnila dost 
znatelně. Ke změnám došlo hlavně v tom, že 
soužití na naší domácnosti jsou podřízena nutným 
opatřením a nemůžeme prožívat dny tak, jak jsme 
byli doposud zvyklí. 

Jak zvládají karanténu klienti a personál? 

Na domácnosti žije 12 uživatelů a každý z nich 
je silnou osobností, která má svoje projevy 
a potřeby. Pro některé jé těžké pochopit to, proč 
najednou nemohou to všechno, co doposud 
patřilo do jejich běžného dne. Snažíme se o situaci 
komunikovat každý den, vysvětlovat, proč máme 
tato opatření, spolupracujeme s AAK, provádíme 
praktické nácviky zvýšené hygieny, uživatelé si 

za pomoci asistentů uklízí pokoje. Snažíme se 
hledat alternativy využití volného času v rámci 
domácnosti, ovšem nic z toho nám nenahradí 
sociální kontakt s okolím, který je pro nás tak 
důležitý. Mohu říct, že karanténu zatím klienti 
zvládají nejlíp, jak jen dokážou. Občas máme 
ponorku, ovšem i občasná ponorka patří do 
běžného života a každý se s ní vypořádáváme 
po svém. Každý z nás někdy potřebuje upustit 
emoce. Obrovský podíl na tom, že mimořádná 
opatření zvládáme, mají asistenti na domácnosti. 
Troufám si říct, že vedu tým lidí, pro které je 
důležité ochránit klienty na domácnosti a zároveň 
jim nabídnout co nejvíce z běžného života. Pro 
asistenty samotné je tato mimořádná situace 
něčím novým, spoustu věcí se učíme za pochodu. 

Co všechno jsme museli změnit?  

Došlo k obrovským změnám, jejichž cílem 
je ochránit klienty, asistenty a vlastně nás 

všechny. Prvním krokem byla zvýšená hygiena 
na domácnosti, omezením aktivit v domově, 
eliminace kontaktu s veřejností. Každý náš den je 
plný vysvětlování klientům, proč jsou zavedena 
tato opatření. 

Jak probíhají kontakty s rodinou 
a opatrovníky? 

Sama za sebe bych ráda řekla, že jsem opravdu 
pyšná na to, jak celá organizace spolupracuje 
napříč úseky. V takových chvílích poznáte, 
že máme všichni jeden společný cíl. Pro mě 
samotnou je občas těžké, že někteří klienti, kteří 
nedokážou pochopit, proč tato opatření máme, 
se dožadují aktivit, které pro ně byly doposud 
středobodem dne. Například nás prosí o to, ať 
s nim jdete do krámu. Prosí Vás hodinu, dvě, a vy 
dokola vysvětlujete, proč to není možné, nabízíte 
jim alternativy aktivit, alternativy nákupu, ale oni 
prostě chtějí do krámu, tam někam ven. Zlobí se 
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na nás, že tam s nimi nejdete.  Já vím, že v tuhle 
chvíli jsou tyto opatření pro ně tou největší 
ochranou, ale oni nechápou proč, a zlobí hlavně 
se mě. V tu chvíli já osobně zažívám emoční 
„guláš“. Domácnost je pro mě druhým domovem 
a proto bych si přála, aby se vše vrátilo do 
normálu co nejdříve a po Domově byl zase vidět 
úsměv, který je teď zahalen do roušek. 

ZAPSALA 
Nikola Skočdopolová,  
vedoucí domácnosti F

Domácnost CHBL
Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti?

Z provozního hlediska se projevila zcela zásadně, 
a to v několika úrovních. Z personálního hlediska 
se jedná o zátěžovou situaci, kdy pracovník musí 
počítat s nejhorším možným scénářem, například 
v podobě vlastního onemocnění či onemocněním 
kolegy. Již tak je většina týmů v podstavu 
a představa, že polovina kolegů nebude k dispozici 
do směn je celkem tíživá. Tím spíš, že máme 
ještě všichni starosti o své rodiny a nemůžeme 
aktivně odpočívat a relaxovat tak, jak jsme zvyklí. 
Směny tedy sloužíme v jednom a snažíme se 
nenavyšovat frekvenci za sebou jdoucích směn. 
Všichni v týmu museli i rychle reagovat na změny 
a opatření souvisejících s možným šířením 
COVID 19 u nás v domově, což ubírá kapacity pro 
běžnou práci s klientem a nabourává v některých 
případech dobrou praxi. Mě osobně jako vedoucího 
mrzí nejvíc zastavení některých jednotných 
a individuálních přístupů, které vedou k naplnění 
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cíle klienta či rozvoji jeho potenciálu, z důvodu 
rozporu přístupu se zpřísněnými hygienickými 
opatřeními. Všechna předchozí práce tak přijde 
zčásti vniveč, což je frustrující faktor, který se 
přičítá k dalším obavám z možného špatného 
vývoje celé situace. Celkově ale provozně 
zvládáme chod domácnosti udržet bez větších 
problémů, což přičítám větší nezávislosti CHBL 
a dobré vybavenosti v podobě například dvou 
praček, vaření aj. Stále si vaříme a provádíme 
běžné nácviky spojené s chodem domácnosti, 
což nám zajišťuje přirozenou a smysluplnou náplň 
dne. Značným „štěstím v neštěstí“ je i jarní období, 
kterým se nám otevírají možnosti pobytu na 
zahradě, která vyžaduje jarní práce, které některé 
z nás těší a baví. Celkově se chod domácnosti 
pocitově zpomalil, a klienti CHBL nyní skrze zákaz 
návštěv a izolaci od rodičů jsou více s námi, říkají 
si o častější kontakt se všemi pracovníky, což 
je zajímavé sledovat – s některými klienty se 
paradoxně i lépe domluvíme.

Jak zvládají karanténu klienti a personál?

Jsme teprve na začátku karantény a již nyní lze 

přičíst občasnou psychickou nepohodu některých 
klientů neplnohodnotnému kontaktu s rodinami. 
Rovněž narušení cyklu pobyt v CHBL-pobyt doma 
u rodičů, který byl doteď časově neměnný, vyvádí 
klienty z psychické rovnováhy.  Snažíme se s lidmi 
žijícími na CHBL bavit na základě dohod s rodiči 
a opatrovníky-vysvětlovat jim, proč tomu tak je, 
nejsme si, ale jisti, zda jim naše vysvětlení přijde 
dostatečné. Ani personál vlastně neví, co nás 
všechno čeká-v podobné situaci jsme všichni 
poprvé a je tedy vlastně normální a jisté, že smíření 
se se situací a odbourání různých vnitřních nejistot 
nebude a ani nemůže být 100 %. Personál CHBL 
bere současnou situaci velmi profesionálně 
a většina kolegů se bez váhání nabídla k práci nad 
rámec svých pracovních povinností, za což mají 
můj dík a velkou profesní úctu. Naše vnitřní obavy 
a nejistoty si do práce nenosíme a zatím je zde 
v CHBL cítit klid a bezpečí. 

Co všechno jsme museli změnit?

Největší změny nastaly ve spojení s přerušením 
aktivit mimo CHBL-to mě asi mrzí nejvíce, že 

klienti nemohou na nákupy, do práce či do školy. 
Změnilo se nám tak rozložení týdne a bojím se, že 
tím ztratíme u některých klientů důvěru, protože 
jim nedokážeme vykreslit a vysvětlit závažnost 
celé situace. Jak jsem zmínil i výše, změny 
nastaly i v individuálním přístupu v některých 
situacích, kdy musíme reagovat na potřebu zajistit 
především zdraví klientů a personálu. To je pro 
některé klienty matoucí a otázkou je kdy a kde se 
tyto změny odrazí v psychické nepohodě.

Jak probíhají kontakty s rodinou 
a opatrovníky?
Po dohodě s opatrovníky jsme ke každému 
klientovi přistoupili tak, abychom ho zbytečně 
nerozrušili a aby došlo k co nejlepšímu pochopení 
celé situace, a to i s výhledem na možnou 
delší karanténu.  U jednoho klienta je tak např. 
„nemocný“ táta, a proto nemůže domů – to se 
již stalo a klient je zatím klidný, protože to již zažil 
a ví, že se setká s rodinou později. Někdo z klientů 
si zase sám řekne, že si chce zavolat a není pak 
vůbec žádný problém naplnit potřebu kontaktu. 
Těším se, jak vyzkoušíme Skype, který jsme zrovna 



dnes zprovoznili a na kterém jsme se s některými 
opatrovníky domluvili. Opatrovníci a rodinní 
příslušníci nám volají, psychicky podporují celý tým 
a nabízejí nám v různých formách pomoc. Toho 
si velmi vážíme, protože díky tomu víme, že když 
bude nejhůř, tak se máme stále ještě o koho opřít. 

Nějakou veselou historku? 

Vesele a radostně můžeme pohlížet třebas na to, 
že ředkvičky s pórkem a kedlubnami jsou zasety, 
jeseteři vypuštěni a ptáci zpívají. Radostné je 
i sledovat obyčejné lidi, kteří se spojili a nezištně si 
pomáhají-osobně mně to motivuje dále pracovat 
v sociálních službách a opravovat si svůj vnitřní 
náhled na tu naši českou společnost.

15

Co je u nás jinak?

ZAPSAL 
Jindřich Flieger,  
vedoucí CHBLAhovice

Domácnost MA
Jak se karanténa projevila na chodu 
domácnosti?

Hlavní změna se projevila v omezeních naplňování 
potřeb klientů. Někteří jsou zvyklí pravidelně 
navštěvovat své rodiny, což teď bohužel nemůžou. 
Musíme o nastalé situaci s klienty komunikovat, 
vysvětlovat a hlavně je chápat.

Jak zvládají karanténu klienti a personál?

Je to dost individuální. Hodně klientů to chápe 
a snaží se to respektovat. Máme také ale klienty, 
kteří to nesou těžce. Jsou to právě ti, kteří jezdí na 
víkendy domů, jsou zvyklí chodit si sami nakupovat 
a být třeba jen tak na zahradě. 
Personál je zodpovědný a každý jeden z nich bere 
tuhle situaci vážně. Moc jim za to děkuji, jak pracují 
s klienty a kolik do své práce dávají energie. 



Co je u nás jinak?

Co všechno jsme museli změnit?

Každá domácnost má stejná opatření. Pro naše 
klienty třeba bylo těžké to, že se na určitý čas ruší 
výběry snídaní. Normálně si snídani sami vybírají, 
sami si chodí nakupovat. Spoustu věcí se naučili, 
zvykli si na ně a teď je těžké vrátit se k omezenému 
chodu domácnosti, kdy sami téměř nic nemohou. 
Dále nemohou chodit do školy, nemají sportovní 
ani jiné aktivity a je docela těžké si nějakou náplň 
najít…třeba společné poslouchání písní v obývacím 
pokoji. 
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ZAPSAL 
Josef Kopčil,  
vedoucí domácnosti MA

Domácnost MB
Protože v rámci ochrany klientů před koronavirem 
byl vyhlášen Krizový řád, na chodu domácnosti se 
to projevilo výrazně. Mnohem více se uklízí, stále 
dezinfikuje,
uživatelé musí nosit mimo domácnost roušky, je 
omezené jejich setkávání.
Největší problém je asi to, že nikam nesmí. Byli 
zvyklí chodit do dílen, na výlety, plavat a na 
spoustu dalších aktivit.
Současně klienti nemají ani pravidelné aktivity 
v domově, jako je divadlo, cvičení nebo taneční 
terapie.
Všichni se snažíme pro klienty kromě neustálého 
úklidu, praní a žehlení, vymýšlet  náhradní aktivity, 
například promítání filmů, hraní stolních her nebo 
čtení.
Na zahradě klienti připravují záhony na jaro, 
zalévají květiny. Stále musíme s klienty mluvit, 

Jak probíhají kontakty s rodinou  
a opatrovníky?

Každý den probíhá telefonický kontakt. Buď volají 
rodiče, nebo si klient sám řekne a personál je mu 
nápomocný. Také spojujeme přes WhatsApp - 
kameru a nebo facetime. Klienty hodně uklidňuje, 
že mohu mít s rodinou alespoň takovýto kontakt.



to mají jednodušší, mají tam asistenty po celý den 
a mohou se na ně obracet. S rodinami si telefonují 
pravidelně sami, podle svých potřeb. Postupně 
si zvykají na velice přísná hygienická pravidla, ale 
dobře jim rozumějí. Nyní si zvykají nově na nošení 
roušek i po areálu pracoviště Murgašova, tedy i na 
zahradě. 
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vysvětlovat a připomínat, proč se všechna tato 
opatření dějí a k čemu je to dobré, jak vážný 
problém to znamená. Klientům je také smutno po 
svých blízkých doma, ale aspoň si mohou o 
zavolat, a kdo nemá vlastní telefon, kdokoliv 
z pracovníků zapůjčí telefon svůj. Připravujeme 
i komunikaci přes skype, který bude každá 
domácnost mít k dispozici.
Personál se zatím drží. Všichni k tomu přistupují 
zodpovědně, snaží se podpořit uživatele vlastním 
příkladem.
Tak snad to zdárně dotáhneme do samého konce.
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ZAPSALA 
Jana Korintusová,  
vedoucí domácnosti MB

ZAPSALA 
Jana Michlanová,  
vedoucí domácnosti MC

Domácnost MC
Na chodu naší domácnosti se karanténní opatření 
projevila naprosto zásadně. Klienti ze dne na den 
přestali chodit do práce, obávají se, zda budou 
mít dostatek peněz. Nejvíce jim však vadí, že se 
nemohou věnovat běžným aktivitám a to hlavně 
nakupovat si svoje oblíbené věci. Speciálně na 
naší domácnosti nejhůře nesou ztrátu možnosti 
rozhodovat o tom, co budou jíst. Alespoň částečně 
jsme toto vyřešili velkou objednávkou dle jejich 
přání z rozvážkové služby, v sobotu nám dorazí 
nákup pro všechny. 

Personál zatím celou situaci zvládá na jedničku. 
Na domácnosti MC je přítomno 11 uživatelů z 16 
a na chráněném bydlení je 6 uživatelů a pravidelně 
za nimi dochází asistentka Lenka a ze všech sil se 
snaží jim izolaci zpříjemnit. Nejtěžší pro klienty je 
asi pochopit omezení kontaktu s rodinami. Na MC 
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Dílny

Dílny a celá aktivizace se v této nelehké 
situaci, musela naprosto přizpůsobit potřebám 
jednotlivých domácností. Což znamená, že 
pozastavila veškeré činnosti v dílnách  
a jednotlivý zaměstnanci aktivizace vypomáhají 
na domácnostech v běžném provozu. Nejenom, 
že zaskakují za zaměstnance v přímé péči, ale 
snaží se zpříjemnit volný čas klientům, které ho 

je momentálně víc než dost a je potřeba rozptýlit 
jejich myšlenky. Velkou velikonoční akci, která byla 
plánovaná, jsme vyměnili za malé tradiční barvení 
vajíček na jednotlivých domácnostech a nechybělo 
ani pletení pomlázek, vždyť tradice je přesně to, co 
celé národy vždy spojovalo, a i v nelehkých časech 
dodávalo sílu a víru k návratu starých dobrých 
časů.



Zdravotní úsek

Na zdravotním úseku nastaly změny zejména 
v souvislosti se zavedením Karanténního řádu, 
který upřesňuje nařízení vlády k opatřením 
v zařízeních sociálních služeb. Stejně jako všichni 
zaměstnanci Domova, se všechny zdravotní sestry 
dopravují do zaměstnání jen vlastními auty nebo 
využívají dopravu organizace

Pracujeme v ústence a využíváme všech 
dostupných osobních ochranných prostředků, jako 
jsou brýle, rukavice, zástěry a návleky.

Všechny jsme odložily šperky, které by mohly být 
kontaminované, vlasy si musíme svázat do culíku 
a nosíme oblečení, které je možné prát na 90°C. 
Veškeré zboží a zdravotní materiál nyní přejímáme 
v prostorách k tomu určených a teprve po řádné 
dezinfekci vnášíme na ambulanci

Sestřičky, které u nás v Domově slouží na poloviční 
úvazek, dostaly nařízenou dovolenou, protože 
představovaly zvýšené riziko zavlečení nákazy 
z jiného zařízení.

V současné době kromě svojí běžné práce 
měříme při příchodu každému zaměstnanci 

a osobám vstupujícím do objektu tělesnou teplotu 
bezdotykovým teploměrem a zapisujeme ji do 
připraveného tiskopisu.

Změnou je, že pokud to situace dovolí, po dobu 
služby chodí na domácnost vždy jen jedna sestra. 
Při vstupu na každou domácnost si vezme 
ochranné pomůcky (zástěru, návleky) a po 
opuštění domácnosti je ihned likviduje do odpadní 
nádoby s rizikovým odpadem.

Nově také měříme klientům na domácnostech 
dvakrát denně tělesnou teplotu a zvýšenou teplotu 
ihned konzultujeme s lékařem, který je k dispozici 
dvacet čtyři hodin denně sedm dnů v týdnu.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví 
provádíme každému zaměstnanci DOZP Sulická 
test COVID-19  každých čtrnáct dnů a vedeme 
k tomu příslušnou dokumentaci. Zatím jsme 
otestovali přes sto šedesát zaměstnanců 
a všechny testy byly negativní. 
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ZAPSALA 
Markéta Malá,  
vrchní sestra
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Stravovací úsek

V Domově Sulická, jsme v důsledku vyhlášení 
nouzového stavu země, byli nuceni vydat 
Karanténní řád, který pravidelně aktualizujme 
a zpřesňujeme. Řada ustanovení se přímo týká 
jednoho z nejdůležitějších úseků Domova a to 
stravování.

Jednou z pochopitelných, ale ne zcela příjemných 
povinností, je při práci v kuchyni používat 
ochranné prostředky, takže nejen roušky, ale 
i rukavice, ochranné obleky a pokrývky hlavy. 
Současně při každém odchodu a příchodu do 
kuchyně -  například při přejímání zboží – se každý 
zaměstnanec musí přezouvat. 

Denně se po skončení práce dezinfikují 
veškeré pracovní plochy (pulty, dřezy, a to ve 
všech prostorách náležejících ke kuchyni), 
současně musíme po ukončení směny důsledně 
zkontrolovat, jestli jsou vysypány všechny 
odpadkové koše. Víka odpadkových košů je 
nutno dezinfikovat, vše zkrátka probíhá podle 
dezinfekčního řádu.

Současně dezinfikujeme vše, co přivezeme do 
kuchyně, ale i co z kuchyně odvezeme. 

V době, kdy se jídla nevydávají, je jídelna 
uzamčena, což pro řadu klientů znamená velkou 
změnu. Velkou změnou také je, že vaříme pouze 
jeden oběd a připravujeme výhradně studené 
večeře. Další možná trochu nepříjemnou 
změnou je používání pouze baleného pečiva, což 
samozřejmě neumožňuje zdaleka tak pestrý výběr. 

V jídelně se nyní stravují pouze zaměstnanci 
Domova, kteří by měli sedět u stolů jednotlivě. 
V jídelně jsou také provedeny stavební úpravy, 
takže vznikly dvě oddělené místnosti. 

Uvědomujeme si, že klienti by měli dostávat 
dostatek vitamínů, aby zvýšili svoji 
obranyschopnost, což při současném zvýšení cen 
právě zeleniny a ovoce je trochu oříšek. Proto jsme 
rádi za sponzorské dodávky právě ovoce, které 
nám v boji proto infekci významně pomáhají. Není 
to lehká doba, ale věříme, že vše zvládneme a zase 
se vrátíme do normálního provozu.

ZAPSALA 
Maria Weisserová po konzultaci  
s Karolínou Grygarovou,  
vedoucí stravovacího úseku
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Sociální úsek

V současné době, kdy je vyhlášen zákaz návštěv 
v Domově Sulická spojený s nouzovým stavem 
republiky, nejezdíme na sociální šetření za zájemci 
služby, ani nesvoláváme Komisi pro příjem nových 
uživatelů. V tuto chvíli tedy nepřijímáme nové 
zájemce. Také nenavštěvujeme naše uživatele na 
jednotlivých domácnostech a veškerou agendu 
řešíme elektronicky.

Opatrovníci dostali emailem a ti, co nemají e-mail 
poštou, informaci o zákazu návštěv a o možnosti 
spojit se se svými blízkými prostřednictvím 
telefonu na domácnosti. Dále mají možnost 
informovat se o dění v Domově na webových 
stránkách, Facebooku a Instagramu. 

Pro rodiny a opatrovníky chystáme možnost 
spojení přes Skype.

Opatrovníci uvítali tyto možnosti, hodně se 
vyjadřovali k záslužné práci pracovníků v přímé 
péči. Někteří svým blízkým ve spolupráci 
s pracovníky v přímé péči donesli potraviny a věci, 
které mají rádi. Poděkování patří i těm, kteří 
přinesli nejen svým blízkým, ale celé domácnosti. 

ZAPSALA 
Marcela Johánková
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Technicko – hospodářský úsek 

Z důvodu vyhlášení krizového stavu bylo nutné 
přizpůsobit i chod technického úseku v Domově. 
Abychom co nejvíce snížili možnost rizika nákazou 
COVID -19 byl vydán zákaz cestování MHD platný 
pro zaměstnance Domova. Svážíme tedy všechny 
zaměstnance Domova Sulická, kteří nemají 
možnost vlastního svozu osobními automobily. 
Toto je velmi logisticky, ale především časově 
náročné. Ovšem díky skvěle odvedené práci našich 
řidičů tuto pro nás novou zkušenost,  prozatím 
zvládáme. Se svozem zaměstnanců je 
samozřejmě spojená i pravidelná dezinfekce všech 
našich vozidel.

Pokud bych měla zmínit údržbu Domova, ta je 
omezena pouze na nejnutnější opravy a servis. 
Veškeré plánované rekonstrukce byly v tuto 
chvíli pozastaveny a my věříme, že jakmile to 
situace dovolí, budeme opět moci začít realizovat 
plánované rekonstrukce, kterých mělo být v roce 
2020, více než dostatek.

Krizová situace ovlivnila i chod prádelny. 
V současné chvíli je zajištěn chod prádelny 

sedm dní v týdnu a to vždy v desetihodinových 
pracovních směnách. Využili jsme i nabídku 
našich kolegyň z administrativy, které vypomáhají 
s praním a žehlením roušek. 

Úklidové služby musely být navýšeny na všech 
našich pracovištích. Byly zajištěny pracovnice, 
které mají na starosti pouze dezinfikování 
vnitřních prostor objektu. Nově se denně provádí 
dezinfikování i venkovních prostor a to v každém 
objektu Domova Sulická.

Velkou úlohu v krizové situaci hrají i IT služby. 
Pro bezpečnější komunikaci mezi zaměstnanci 
byl nainstalován systém Webex, který zajistí 
konferenční propojení několika počítačů. 
Funguje to tedy jako běžná schůzka, přičemž se 
zaměstnanci nemusí fyzicky setkat. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům technického úseku za to, jak 
skvěle odvádí svoji práci.

ZAPSALA 
Jana Boumová,
vedoucí THÚ



Terapie, rozvojové a vzdělávací aktivity 

Nařízení Vlády ČR a z toho plynoucí opatření se 
promítla i do spolupráce s externisty v oblasti 
terapií. 

Postupně jsme byli nuceni pozastavit všechny 
skupinové terapie jako taneční, canisterapie, 
dramaterapii, muzikoterapii i  psychoterapeutickou 
podporu. Bohužel jsme byli nuceni stopnout 
i kondiční cvičení a skupinové aktivity s Reném, 
přestože jsme minulý měsíc zainvestovali do 
nákupu nových florbalových hokejek. Snad brzo 
nastane doba, kdy je budou moc naši sportovci 
pokřtít. 

Tato opatření se dotkla i rozvojových, vzdělávacích 
a supervizních aktivit, které jsme byli nucení až do 
odvolání všechny pozastavit. Jako poslední jsme 
v březnu stihli zrealizovat dva rozvojové výjezdy 
do Telče a to pro tým domácnosti MA z Murgašovy 
a pro tým zdravotních sestřiček a vedoucí 
ambulance, které jsme avizovali v minulém čísle. 

Moc si vážíme on line podpory, kterou naši 
externisté zdarma nabídly našim pracovníkům 
v této nelehké době. 

Tato situace nás zastihla v době postní s přesahem 
do velikonočního období. Nemůžeme se tedy 
aktivně účastnit každoročních setkání s P. 
Kordou ve farnosti Lhotka, přesto je s námi ve 
spojení, alespoň na dálku. Kromě individuální 
modlitby nabízíme i možnost soukromých online 
bohoslužeb.

I když letošní Velikonoce neprožijeme s pomlázkou 
v ruce, možná o to více si uvědomíme, že jejich 
poselství není vázáno jen na pár dní v roce. 

ZAPSALA 
Petra Konečná
a Jana Biňovcová



Pomoc 

Čtenáři našeho časopisu z řad rodičů a přátel, 
uvědomujeme si, že karanténní stav je náročný 
nejen pro naše uživatele a pracovníky Domova, 
ale i pro vás doma. Přinášíme vám přehled 
terapeutické podpory různých institucí, které 
zdarma nabízejí odbornou pomoc v této nelehké 
době. 

instituce kontakt web provozní doba
Linka Anténa - psychoterapeutická 
linka pro ty, které trápí karanténa

Linky důvěry ČR – Pražská linka 
důvěry – akutní pomoc

Elpida - Linka pro seniory – akutní 
pomoc

Linka Život 90 – akutní pomoc

Freya - odborné sociální 
poradenství

Terap.io – první pomoc ve stavu 
nouze – online terapie

Dělám, co můžu – online 
psychologické konzultace

Denně 8:00 až 22:00

Denně 8:00 až 22:00

Denně 8:00 až 20:00

Nonstop

Nonstop

Není uvedeno

Není uvedeno

212 812 540

222 580 697

800 200 007

800 157 157

731 215 575

777 222 642

212 812 540

psychoterapie.cz

capld.cz

elpida.cz

zivot90.cz

freya.live

terap.io

delamcomuzu.cz



Děkujeme všem, co nyní stojí při nás víc než kdy jindy, díky všem sponzorům, díky kterým se podařilo a stále daří nakupovat 
především ovoce a zeleninu pro naše klienty. Děkujeme TZMO Czech republic, ARROWS AK s.r.o., PH Tonery s.r.o., Contractis 

s.r.o.,  Společnostem KFC, Kofola, Polabské mlékárny a.s., ELI Beamlines s.r.o., Swspice s.r.o.,Pražská teplárenská a.s., 
BigBoard Praha a.s., Premio Invest s.r.o., Škoda auto DigiLab, Hoppy Go, AVPO, a kavárně Bílá vrána.

Děkujeme Petrovi Stránskému, Jiřímu Jechovi, Marii Klíchové, Jiřímu Pospíšilovi. 

Zvláště pak Janě Boledovičové, Miladě Mastné, Petře Benmissi, Kateřině Geislerové za roušky a všem dalším,  
kteří je prostě poslali a posílají.

Děkujeme i těm, kteří nechtějí být jmenování a prostě jsou stále tady, když to potřebujeme.

Poděkování 



Kompletní přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách  

www.domov-sulicka.cz  
v sekci Informace a fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku.

www.facebook.com /dozpsulicka /

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

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


