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1. ČÍSLO

Slovo úvodem

Aktuality z Domova

Jsme průvodci životem lidí, kteří potřebují
naší asistenci. Chceme, aby naši klienti
mohli žít život podobný tomu běžnému,
který známe sami.
Měsíc co měsíc se o naší práci můžete
dočíst na těchto stránkách. Budeme
vás mimo jiné průběžně informovat
o našich činnostech, o lidech, kteří s námi
spolupracují, představíme vám také
jednotlivé domácnosti, kde klienti žijí.

Rekonstrukce
Domova Sulická

Před sebou máte první číslo našeho
měsíčníku, věřím, že vám bude přinášet
lepší vhled do naší práce.
Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

Malování
Všechny prostory na Sulické dostávají nový
kabát, probíhá u nás výmalba vnitřních prostor.
Chráněné bydlení Lahovice i detašované
pracoviště Murgašova už je kompletně
v novém, v hlavní budově na Sulické by měly
malířské práce skončit začátkem září.

Výstavba na Sulické
Byly započaty stavební práce na hlavní budově
na Sulické — výstavba nového patra v boční
části budovy. Pokud půjde vše podle plánu,
již na jaře 2019 se do nových prostor přesune
administrativní zázemí Domova a uvolněný
prostor se začne rekonstruovat pro potřeby
první paliativní péče pro osoby se zdravotním
postižením v České republice.
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Tančilo se, zpívalo se…

Proběhlo

Programem provázela také Lenka Kohoutová,
ředitelka Domova Sulická.

Vítání léta
Již tradičně jsme v Domově oslavili začátek
prázdnin festivalem Vítání léta. I přes lehkou
nepřízeň počasí panovala výborná nálada,
jídla a pití bylo dostatek a program nabízel
i taková jména jako Bohuš Matuš nebo Anna
Slováčková! Děkujeme všem návštěvníkům za
báječnou atmosféru a podporu a pokud jste
nepřišli, uvidíme vás rádi příští rok!

…a také nakupovalo u stánků
s výrobky lidí ze Sulické.
Bohuš Matuš v akci,
nebránil se ani duetům.
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Proběhlo

Olympiáda
na „Murgašce“
Mistrovství světa ve fotbale je za námi a i na naší tradiční
olympiádě na „Murgašce“ jsou všechny medaile rozdány. Opět
se soutěžilo v kuželkách, hodu na cíl a překážkové dráze. Bylo to
fajn odpoledne plné férového soutěžení, kdy důležitější než vyhrát
bylo zúčastnit se, protáhnout svaly a hlavně - být spolu.

Motorkářské
odpoledne
Bezstarostnou jízdu nám dopřál pan Aleš Nenička na pořádné
vojenské mašině Ural 750. Na začátek proběhla špetka teorie
a pak už se jen šláplo na plyn a jezdilo se ostošest s úsměvy
na tváři. Posíláme velký dík a těšíme se na příště, kdy má
proběhnout jízda v historickém automobilu!
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Co se chystá?

7. 9.

Zažít Krč jinak
V rámci akce Zažít město jinak se uskuteční sousedské
setkání na krčském sídlišti, kterého se pravidelně zúčastňuje
také Domov Sulická. Letos se akce koná 7. 9. v prostorách
Modrého pavilonu a my budeme společně s některými
obyvateli Domova prezentovat naše služby, výrobky našich
lidí a letos se zaměříme hlavně na dětské osazenstvo, pro
které máme přichystanou výtvarnou dílničku. Vystoupí již
tradičně také naše hudební skupina Ajeto!

Konference
Hradecké dny
sociální práce 2018
I letos se zájemci z řad kolegů vydávají ke
konci září na dvoudenní konferenci Hradecké
dny sociální práce. Tématem patnáctého
ročníku konference jsou nové směry, trendy
a inovace v sociální práci, což je pro nás stěžejní
téma, o nové poznatky se s vámi rádi brzy
podělíme a věříme, že budou ku prospěchu lidem z
Domova.
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Co je co

Přístup zaměřený na člověka
Termín označující směr v humanistické
psychologii a psychoterapii, jehož autorem je
americký psycholog Carl Rogers. Přístup je
založen na empatii (vcítění), pozitivním přijetí,
kongruenci (shodě) a reflexi (porozumění,
účast) ve vztahu k dané osobě. Jedná se
o přístup, který je zaváděn do práce s obyvateli
Domova Sulická a který tedy pracuje
s důrazem na jejich pohled na dění a s jejich
individualitou. Jedním z hlavních nástrojů
přístupu zaměřeného na člověka je právě
individuální plánování zaměřené na člověka.

V praxi Domova Sulická to znamená:
 ěci se dějí způsobem, který si vybral sám uživatel služby —
V
služba se přizpůsobuje jemu, ne uživatel jí.
M
 ění se zažitá role pomáhajícího — není již „vševěd“ a rozhodující činitel života uživatele,
ale naslouchající a respektující osoba, která je pro uživatele služby “pouhým”
průvodcem v jeho životní etapě.
U
 živatel služby je uprostřed celého dění! A je-li uprostřed, pak je nejdůležitější osobou
v celém procesu.
U
 živatel služby je zapojen do všech procesů a činností, které se ho týkají.
Každý uživatel služby má svůj individuální plán rozvoje, pravidelně revidovaný a aktualizovaný.
Přístup zaměřený na člověka je v přímém kontrastu s leckde bohužel stále používaným pečujícím
přístupem, uplatňovaným v rámci ústavní výchovy a je důležitým principem na cestě humanizace
a deinstitucionalizace, po které náš Domov již několik let úspěšně kráčí.
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Jak se u nás bydlí?

Domácnost B
V domácnosti B zajišťujeme péči lidem s vyšší mírou
podpory, kteří jsou převážně v důchodovém věku.
Této skutečnosti se snažíme přizpůsobit nabídku
služeb a aktivit, které vedou k rozvíjení samostatnosti
a soběstačnosti. Respektujeme tempo života těchto
obyvatel a tímto směrem vedeme služby a trávíme
společně volný čas. Spolupracujeme např. s komunikační
asistentkou, trenérkou paměti či rehabilitačním lékařem
pro zkvalitnění služby našim lidem.
V současné době bydlí na domácnosti B 25 obyvatel
v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích. K dispozici
mají mimo jiné kuchyňský kout, rozlehlý obývací pokoj
a venkovní terasu s posezením.
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Koho u nás potkáte?

Externí spolupráce
Jana Biňovcová

S čím v Domově pomáháte?
Působím v Domově Sulická jako koordinátor
terapeutické a duchovní péče. Ve zkratce
to tedy znamená, že mám na starosti
průběh terapií, které tu našim uživatelům
poskytujeme. Co se týká duchovních potřeb,
jsem tu od toho, abych naše uživatele
provázela jejich vlastní spiritualitou.
V neposlední řadě jsem odborným
garantem konceptu Snoezelen — tedy naší
multismyslové místnosti.

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?  
Co se týče terapií, myslím, že viditelná
spokojenost našich uživatelů je tou nejlepší
zpětnou vazbou. To obrovské nadšení, se
kterým přichází na naše setkání, mluví za
vše. Velmi oblíbená je muzikoterapie. V rámci
dramaterapie bych všechny (jménem
účinkujících) chtěla pozvat na připravované
představení „Vodník“ (od Karla Jaromíra
Erbena), které bude mít premiéru 14.11.2018
v divadle Bez Hranic. Multismyslová místnost
Snoezelen slouží nejen jako prostor k relaxaci,
zklidnění a vzájemnému sdílení (pracovníkuživatel), ale také jako místo speciálněpedagogické podpory.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Říká se: „Pokud chceš rychle vystoupat na
vrchol, utíkej sám. Pokud chceš, aby Tvoje
putování mělo smysl, vydej se na cestu
s dobrými lidmi.“ Měla jsem obrovské štěstí, že
jsem v Domově potkala lidi, kterých si profesně
i lidsky vážím a mohu s nimi, za jejich velké
podpory a spolupráce, realizovat své vize.
Velkými vzory a učiteli v mnoha směrech jsou
pro mě také naši uživatelé.
Mgr. Jana Biňovcová
KOORDINÁTOR DUCHOVNÍCH POTŘEB
A TERAPEUTICKÝCH AKTIVIT,
GARANT KONCEPTU SNOEZELEN
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Představujeme Vám

Jana Korintusová

O lidi v Domově pečuji již 31 let

Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická?
Pracuji na pozici vedoucí domácnosti Murgašova B.
Svým podřízeným poskytuji podporu při poskytování
služeb a současně kontroluji, zda poskytují služby na
úrovni, respektují důstojnost, dodržují práva a nastavené
normy. Lidem v produktivním věku dáváme podporu
při hledání práce nebo možnosti dalšího studia. Lidi
v seniorském věku podporujeme v tom, jak si vhodně
vyplnit svůj volný čas. Mám skvělý tým lidí, který svou
práci dělá srdcem a na které se můžu spolehnout.
Co máte na své práci ráda?
Na své práci mám ráda kontakt s lidmi, pocit užitečnosti
a smysluplné práce a především spokojenost lidí, kteří
tady žijí. Je báječné vidět, že s naší podporou něčeho

dosáhnou, něco se naučí, něco se jim splní,
někam se posunou. V našem domově pracuji již
31 let a jsem tu tak služebně nejdéle. Je zajímavé
pozorovat a srovnávat, jak se sociální služby
během těch let změnily a posunuly. Myslím, že se
nám tyto změny daří realizovat a jsem ráda, že
mohu být u toho.
Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe
vyčistíte hlavu od všedních starostí?
Nejraději relaxuji v přírodě, mám ráda pěší
turistiku. Ráda poznávám nová místa. Také ráda
plavu nebo si přečtu dobrou knížku. V poslední
době jsem se začala zajímat o makrobiotiku
a snažím se do tohoto životního stylu proniknout.
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Noví kolegové

Hledáme nové kolegy
Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:

Vokelová Markéta
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI DOMÁCNOST D

Ivanova Snežana
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI DOMÁCNOST B

1

Vedoucí přímé
obslužné péče

2

Vedoucí chráněného
bydlení

Podrobnosti o uvedených i dalších volných pozicích naleznete
na našem webu www.domov-sulicka.cz v sekci Spolupráce.
Děkujeme předem za váš zájem a těšíme se na vaše životopisy!

Pracovní výročí
Dana Dědková

Jindřich Flieger

PERSONALISTKA /

VEDOUCÍ DOMÁCNOSTI D

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

5 let

5 let

Přejeme úspěšnou adaptaci a těšíme se na spolupráci.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společná léta!

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

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

