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Slovo úvodem Aktuality z Domova

V novém roce vám přeji hlavně hodně zdraví  

a co nejlepší život všem v našem Domově. Přeji 

našim klientům aby si ve zdraví užili rok 2019  

a zaměstnancům příjemné a klidné služby.

Celý rok pro nás bude velmi důležitý, v září 

se chystáme otevřít novou domácnost se 

zvýšenou zdravotní péčí, která bude určena 

lidem s mentálním postižením, kteří potřebují 

každodenní pomoc nejenom pracovníků 

v sociálních službách, ale také zdravotních 

sester. Pomoc budeme nabízet také lidem  

s mentálním postižením, kteří budou naší péči 

potřebovat v terminálním stavu svého života. 

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

Začátkem prosince jsme dokončili adaptaci dílen a velmi rádi jsme znovu 
uživatele přivítali v jejich prostorách. Aktivizace našich lidí v sociálně 
terapeutických dílnách je nedílnou součástí celého procesu zapojení klientů  
do běžných činností a přístupu zaměřeného na člověka, kdy od ledna projdou 
naše dílny další transformací a kolegové z oddělení aktivizace se budou klientům 
věnovat více individuálně v závislosti na potřebách každého z nich. Nabídka 
činností je u nás opravdu bohatá - máme dílnu rukodělnou, keramickou, 
svíčkařskou, výtvarnou a dřevařskou a vznikají zde úžasné věci od svíček, 
obrazů a keramických výrobků až po praktický nábytek z palet. Provozujeme 
také vlastní aktivizační kavárnu, muzikoterapii a dramaterapii a cvičný byt,  
kde probíhá nácvik všech běžných domácích činností.

Dílny
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Aktuality z Domova
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Novoroční přání
Domácnost C
Ivan Moringl by si do Nového roku přál hlavně zdraví.  
Aby byl zdravý on sám a jeho maminka. 

Domácnost B
Libuše Pikhartová  - hlavně zdraví , ať nám jde divadlo a máme 
hodně vystoupení, ať jsou na nás všichni hodní jako jsou.

Domácnost D
Josef Černý si přeje bydlet na samostatném pokoji a přeje si, 
aby mu vyšla práce, kterou má na jaře slíbenou.

Domácnost F
František Šafařík si do nového roku přeje tašku,  
Karel Hlahůlek Transformers 

Domácnost MA
Markéta Sixlová  - chtěla bych být hlavně zdravá, ale úplně  
nejvíce si přeji najít pro sebe nějakého hodného partnera,  
který by mě vzal na procházku někam ven nebo třeba do kina. 
 
Domácnost MB
Roman Janus by si přál, aby mu v příštím roce vydržela práce  
a vydělával si peníze a mohl si za ně koupit, co bude potřebovat. 
 
Domácnost MC
Macas Jan si přeje v Novém roce hodně zdraví a štěstí.  
Aby ten příští rok byl lepší než ten letošní. A všichni se měli  
rádi a nebyli na sebe zlí.  

Domácnost E
Michal Kopecký by si do nového roku přál pastelky a sešit.



Proběhlo
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V polovině listopadu se uskutečnil první dlouho očekávaný komponovaný 
kulturní večer v Divadle Bez Hranic, v rámci kterého vystoupili také 
„herci“ Domova Sulická ve hře Vodník Karla Jaromíra Erbena. Vše začalo 
hrou Karla Čapka Jak se dělá divadlo v podání herců z divadla Neklid, 
následovala dcera Nadi Urbánkové, taktéž zpěvačka Jana Fabiánová,  
o které jsme například netušili, že se v rámci budování kariéry v USA 
věnovala také práci v neziskové organizaci podporující zaměstnávání
handicapovaných osob a po krátké pauze již nastoupili naši lidé. Velký 
dík patří režisérovi Ivu Šormanovi, Janě Biňovcové a kolegyním z aktivizace 
- všichni pilně a poctivě s klienty představení nacvičili a pomáhali 
během celého večera, aby se klienti necítili tolik nervózní z prken,
která znamenají svět.  Vše dopadlo na výbornou a odměnou všem byla 
standing ovation a květiny.

Vystoupení našich  
herců v Divadle  
Bez Hranic
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Proběhlo

Podařilo se nám vyjednat další pracovní místo pro našeho klienta a začátkem 
listopadu nastoupil pan Roman Janus k Pražským službám. Prozatím si zamě-
stnání velmi chválí. Děkujeme zejména kolegyni Romaně Behenské, která  
se podporovanému zaměstnávání našich klientů dlouhodobě věnuje - aktuálně 
pracuje na běžném trhu práce nebo v chráněných dílnách téměř 20 obyvatel 
Domova Sulická.
Cílem podporovaného zaměstnávání je získat a udržet si pracovní místo na 
otevřeném trhu práce, které odpovídá individuálním schopnostem a možnostem 
uživatele, za rovných podmínek. Snažíme se zvýšit míru soběstačnosti uživatelů  
a pomoci jim co možná nejplnohodnotněji se zapojit do života „běžné společnosti“, 
získat nové pracovní dovednosti, navázat vztahy pracovní i přátelské, získat pocit 
důležitosti, sebejistoty a zodpovědnosti.
V rámci hledání zaměstnání a přípravy na něj spolupracujeme s organizacemi 
FOSA o.p.s., Agentura pro PZ Rytmus, Asistence o.p.s. apod., spolupráce si velmi 
vážíme a děkujeme za ni.

Nástup pana  
Romana Januse  
do zaměstnání



Co se chystá?

V rámci bohaté nabídky vzdělávacích aktivit pro 
zaměstnance našeho Domova se věnujeme také 
návštěvám nejrůznějších konferencí. V polovině ledna se 
dva z našich vedoucích domácností zůčastní konference 
Autistik v Praze. Konference se pořádá k 25. výročí 
založení Autistiku, z.s. a jejím programem bude receptivní 
a expresivní komunikace ve vztahu k autismu. Přednášet 
bude uznávaná odbornice přes problematiku autismu 
Dr. Hilde De Clercq a my jsme velmi rádi, že nás oslovila 
paní Jelínková z Autistiku a nabídla nám dvě místa na této 
konferenci zdarma, tímto moc děkujeme.

Konference  
Autistik
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Snoezelen je speciálně upravená místnost, která slouží k multismyslové stimulaci  
a relaxaci. Je tedy vybavena pomůckami, které slouží ke stimulaci všech smyslů  
(např. vodní sloup, hvězdné nebe, projektory s tematickými kotoučky, optická vlákna, 
aroma difuzéry, speciální pohodlný měkký nábytek a další pomůcky). Důležitým prvkem 
Snoezelen prostředí je jeho variabilita a možnost přizpůsobit pobyt každému člověku na míru. 
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Snoezelen

1. Multismyslová stimulace - zejména  
    zraková a sluchová, ale také hmatová,  
    čichová a dokonce i chuťová
2. Relaxace - polohovací lůžka, uvědomění  
     tvaru vlastního těla imobilních klientů
3. Interakce - budování vztahů mezi    
     klienty navzájem nebo mezi klientem  
     a pracovníkem

Snoezelen Domova Sulická je největší svého druhu v Praze. Každému uživateli je vytvořeno 
bezpečné stimulující prostředí, které plní následující funkce:

Pro zajímavost - koncept Snoezelenu byl vyvinut  
v 70. letech 20. stol. v Nizozemsku, název je složen 
ze slov snuffelen (čichat) a doezelen (dřímat), což 
vystihuje jeho stimulační a relaxační funkci. 

Co je co
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Co je co?
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V domácnosti E poskytujeme asistenci a podporu při zvládání 
běžných denních situací. Staráme  se o 18 uživatelů - děti 
i dospělé s nejvyšší mírou podpory (imobilita, inkontinence, 
různé kombinace zdravotního znevýhodnění, omezení  
v komunikačních dovednostech). Pracujeme s metodami, 
jako je bazální stimulace, alternativní komunikace, snažíme 
se býti více partnery a méně pečovateli. Klademe důraz 
na individualitu našich uživatelů profesionálním a lidským 
přístupem.

Domácnost E

Jak se u nás bydlí?

„ I když člověk nezvládá jisté 
činnosti vykonat sám, neznamená 
to, že u nich nemůže být…“ 

Krédem naší domácnosti je:



Koho u nás potkáte?

Blanka Němcová 
 
Učitelka ZŠsp - Boleslavova Praha 4

Představte nám formu Vaší spolupráce  
s Domovem Sulická.

Do Sulické docházím denně za žáky. Máme zde 
svou třídu pro pět dětí. Žáci jsou vzděláváni podle 
osobního individuálního plánu. Plní zde úkoly  
v různých výchovných oblastech. Oblíbená je  
hlavně hudební a smyslová výchova. Pro někoho 
zase řečová či rozumová výchova. Činnosti  
probíhají ponejvíce individuálně, ale i ve dvojicích  
či ve skupině. Týdenní práci zaznamenáváme  
každému do žákovské knížky, všichni také  
dostávají vysvědčení formou slovního hodnocení.

 Jakým způsobem tyto činnosti posouvají  
 náš Domov směrem ke spokojenějším  
 uživatelům?   

Tento způsob vzdělávání je pro naše žáky z důvodu 
rozsahu jejich postižení nejpřijatelnější, umožňující 
okamžitě reagovat na jejich momentální zdravotní 
stav, náladu a rozpoložení. Samozřejmě jsou zde  
i různá omezení vyplývající z polohy Domova.  
Jsem velmi ráda, že pro naše činnosti můžeme 
využívat i dobře vybavenou místnost muzikoterapie 
a Snoezelen. 

 Jaký přínos má spolupráce s naším  
 Domovem pro Vás? 

Protože jsem sama byla od roku 1995 
zaměstnancem Sulické, dobře se znám s klienty. 
Často spolu vzpomínáme na různé veselé příhody 

a společnou práci v dílnách. Na chodbách Domov 
a i v dílnách stále potkávám naše výrobky. Po svém 
návratu do školství je pro mě velkou výhodou 
znalost problematiky i z pohledu sociální péče.  

Co by ste popřála našim čtenářům do 
nového roku? 
 
Přeji všem mnoho zdraví a sil do další práce, 
uspokojení a radostné chvilky s klienty. Všichni si 
také jistě přejeme bezproblémové pokračování 
rekonstrukce a nástavby.
 

Externí spolupráce
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Představujeme Vám

  Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická? 
Pracuji jako metodik kvality sociálních služeb a mým 
úkolem je tedy zpracovat pracovní postupy a směrnice 
tak, aby odpovídaly dobré praxi i zákonům. Zároveň  
se snažím o to, aby pracovní postupy byly pro kolegy  
v jejich práci užitečné a zároveň reflektovaly potřeby 
našich klientů. Mým dalším úkolem je přinášet do 
organizace novinky a trendy.

 Co máte na své práci ráda? 
Různorodost, každý den je jiný a nikdy nevím, co mě 
ten den v práci potká. Líbí se mi, že je to práce s lidmi, 
vyhovuje mi být každý den v kontaktu ať už s kolegy,  
tak s klienty naší služby. Je to práce, která pro mě  
má smysl.

 Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe  
 vyčistíte hlavu od všedních starostí? 
Mám ráda dobré lidi kolem sebe a dobré jídlo a pití 
na stole. Ráda zajdu do kina, do divadla
nebo do sauny. Relaxuju v přírodě a při cestování 
či s knížkou v houpací síti.

Mgr. et Mgr. Petra Konečná, DiS.
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Metodik kvality sociálních služeb



Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:

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!

Hledáme nové kolegy

1

Pracovník přímé obslužné péče

Asistent chráněného bydlení

2

3

Zdravotní sestra4

Muzikoterapeut, Arteterapeut5

Metodik kvality sociálních služeb 



NAROZENINY

Kulaté narozeniny  našich  zaměstnanců

Nedvědová Eliška 

Kulaté narozeniny  našich klientů

Neumann Luboš

Šubrtová Marie

Šaldová Lucie

Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let!

NOVÍ KOLEGOVÉ

Přejeme novým kolegům úspěšnou adaptaci a těšíme se na další spolupráci.

Paiková Eva
ZDRAVOTNÍ SESTRA



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.


