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Aktuality z Domova

Uplynulých několik měsíců jsme věnovali přípravě dokumentu, jenž název nese 
Protokol sexuality. Jedná se o interní směrnici, která vytváří základní rámec pro 
práci s tématem vztahů a sexuality lidí s mentálním postižením a autismem ve 
všech službách Domova Sulická. Tento Protokol nastavuje pevná pravidla pro 
práci s citlivým tématem, jakým je sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením 
v Domově Sulická a vytváří tak mandát pracovníkům v roli sexuálních důvěrníků 
i koordinátorovi sexuálních důvěrníků. Protokol se dělí na několik částí, v první 
části je definován postoj Domova Sulická k tomuto tématu. Tento postoj by měli 
respektovat a reprezentovat všichni zaměstnanci a jeho zásady by měli dodržovat 
i všichni externí spolupracovníci.

Protokol sexuality a práce 
s tématem sexuality lidí 
s mentálním postižením

Slovo úvodem Aktuality z Domova
… a jak to máte se sexualitou Vy? 
V oblasti sexuality to máme každý z nás nastaveno různě. 
Někdo je otevřenější, někdo ne. Někteří  z nás se potřebují 
chlubit se svými prožitky, někdo se červená jen při pomyšlení, 
že by se přišlo na to, co se večer dělo pod peřinou. Je normální 
prožívat své uspokojení v oblasti sexu, stejně jako milovat nebo 
se prostě sebeuspokojovat. Normální je žít s milovanou osobou 
a  prožívat s ní i život i v oblasti sexu. Když může takto žít běžná 
společnost a prožívat svůj život naplno, proč by takto nemohla 
žít osoba s mentálním postižením.
Dávno pryč je doba, kdy v Domově Sulická zaměstnankyně na 
masturbujícího klienta na chodbě zakřičela: „Fuj, co to děláš 
ty nestydo.“ Byla jsem první den v Domově a zaměstnankyně 
jsem se zeptala, co dělá klient špatně? A zda by spíše neměla 
klienta upozornit na to, že pro podobné aktivity je správné 
být v soukromí? Zaměstnankyně mi odpověděla, že nemá 
co masturbovat, neb je mentálně postižený. Zeptala jsem 
se jí k danému tématu otázkou velmi na tělo. Zkrátka, jak se 
říká v jednom filmu: „Kdo to nikdy nedělal, ať zvedne ruku.“ 
Zaměstnankyně u nás již nepracuje a já jsem velmi ráda, že 
máme mezi sebou kolegy, kteří vědí, že láska, sex, a vše s tím 
spojené patří k životu u všech lidí  bez rozdílu. V rámci práce se 
sexualitou se snažíme klienty navést, co je na veřejnosti vhodné 
a co naopak patří do soukromí, jak navazovat vztahy. Zároveň se 
je snažíme edukovat v základních oblastech, jakými jsou lidské 
tělo a to jak funguje, co je to sexualita, co jsou to emoce 
a prožívání, zásady hygieny, co jsou to hranice apod.
Pokud máme hovořit o běžném životě našich klientů, 
pak je to o určité otevřenosti i v oblasti sexu. Začali 
jsme s tím oficiálně právě letos, a tom, co všechno 
s tím souvisí, si přečtete v tomto čísle...
Přeji našim klientům krásné a naplněné vztahy. 
Přeji jim, aby jejich život byl mimo jiné i o sexu tak, 
jako je to v běžné společnosti.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Další část je věnována definici základních pojmů 
vztahujících se k tématu včetně modelových situací, 
na které by měli být schopni reagovat všichni naši 
zaměstnanci stejně bez rozdílu v odbornosti. 
Dále jsou definovány role sexuálních důvěrníků 
a koordinátora sexuálních důvěrníků, kteří se 
aktivně podíleli na tvorbě tohoto dokumentu a podílí 
se na jeho doplňování. Poslední část je věnována 
formám práce, kterými s uvedeným tématem 
v našem Domově pracujeme. Na tuto Směrnici 
navazuje Metodický pokyn pro práci sexuálních 
důvěrníků, který je jeho nedílnou součástí a do 
detailu rozpracovává práci sexuálních důvěrníků.  
Tento Protokol jsme před jeho vydání konzultovali 
s právníky a při jeho zpracování jsme vycházeli 
jednak ze specializovaných kurzů a školení, ale také 
z odborné literatury a příkladů z praxe. 

Člověk s mentálním postižením má sexuální 
a vztahové potřeby, stejně jako člověk bez mentálního 
postižení, má právo na sexuální život společně 

s povinnostmi s tím souvisejícími. Stejně jako má 
právo na sexuální osvětu jakožto informace, které 
mu pomáhají objevovat a bezpečně prožívat svou 
sexualitu a orientovat se v ní. Má právo znát případná 
rizika, společenské normy, má právo dostat odpovědi 
na případné otázky, nejasnosti či vysvětlení. 

To nás vedlo k tomu, že jsme velkou část týmu 
pracovníků Domova Sulická vyškolili v základním 
kurzu, který pojednává obecně o sexuálních 
potřebách lidí s postižením, a dále jsme několik 
vybraných pracovníků proškolili v dalších tématech, 
jako je komunikace o tématu sexuality, nebo 
práce se sexualitou lidí s autismem. Tito speciálně 
proškolení pracovníci zastávají roli zmíněných 
sexuálních důvěrníků a mají naši plnou důvěru, aby 
s klienty řešili témata, která se dotýkají vztahů, 
emocí, poznávání lidského těla, seznamování apod. 
Tato osvěta se děje buď individuální formou, nebo 
skupinovou formou v rámci tzv. Srdcové středy. 
Všechny tyto aktivity mají podobu teoretického 

předávání informací takovou formou, které klienti 
rozumí, a je založena na dobrovolnosti. Všichni 
sexuální důvěrníci pracují pod metodických vedením 
a intervizí koordinátora sexuálních důvěrníků. A dále 
pod dalším vzděláváním a supervizí Pracovní skupiny 
sexuálních důvěrníků z Prahy a Středočeského kraje 
i organizace Freya. Do budoucna máme v plánu 
kromě pokračování v osvětě, vytvořit výtah 
nejdůležitějších informací z Protokolu sexuality pro 
umístění na web naší organizace, ale i pro překlad do 
formy snadného čtení. Budeme pokračovat v dalším 
vzdělávání a profesionalizaci našich sexuálních 
důvěrníků. V příští roce se budeme ucházet o členství 
v Unii sexuálních důvěrníků ČR – Nebuď na nule, z.s. 

Vy, kteří se zúčastníte v následujících několika 
týdnech, setkání s opatrovníky na některé 
z domácností, se můžete potkat s Mgr. Petrou 
Konečnou – koordinátorkou sexuálních důvěrníků, 
která vás s našimi aktivitami v této oblasti osobně 
seznámí.

Aktuality z Domova
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Proběhlo

Aneb vyvětrejte svoje skříně. Pod tímto sloganem lákáme naše 
zaměstnance a spolupracující lidičky k tomu, aby poskytly své 
svršky, které již nepotřebují na naší akci „Bazárek“ Akce se koná 
dvakrát do roka a vždy má stoprocentní účast, což vypovídá 
o její oblíbenosti.

Svetry, trička, saka, kalhoty a jiné ošacení, které zaměstnanci 
přinesou, nabízíme v bazárku klientům za symbolické ceny. Pokud 
potřebují, pomáháme s vhodným výběrem, ale dost velká část 
klientů hlavně z řad žen přesně ví, co se jim líbí a co chtějí nosit.

Snad každá žena se chce líbit, a ne jinak je tomu i u nás v Domově. 
Díky kadeřnickému týmu firmy „KLIER“ si tento luxus mohou u nás 
jednou za půl roku dopřát úplně všichni klienti a klientky. Včetně 
těch s velkou mírou podpory. Akce se stala oblíbenou i pro její 
doprovodný program, manikúru, líčení a v neposlední řadě malé 
občerstvení. Učíme naše ženy líčit se, poradíme i s vhodnou barvou 
na vlasy a upravíme nehty. Mužům doporučíme elegantní sestřih. 
Celou akci doprovází zpěvem a hrou na kytaru pan David, manažer 
této kadeřnické společnosti, kterému za to vše patří velký dík.

„Bazárek“

Chci se líbit



Dne 3. 10. 2019 jsme se zúčastnili jako vystavovatelé 
Veletrhu sociálních služeb, který se již po dvacáté uskutečnil 
v prostorách obchodního domu Prior. 
Tato akce je ojedinělou možností prezentovat náš Domov, 
stejně jako naše služby klientům a v neposlední řadě přístup 
zaměřený na člověka. 

Velmi zajímavou součástí veletrhu je každoroční křest 
kalendáře na rok 2020, jehož obrázky pochází z dílny klientů 
Modrý klíč.

Veletrh sociálních služeb

Proběhlo



Dostihové závodiště v Praze – Velké Chuchli bylo 
založeno již v roce 1906 a od té doby je oblíbeným 
výletním místem pro obyvatele Prahy i jejích 
návštěvníků. Dramatické souboje elegantních 
a ušlechtilých koní na travnaté dráze poskytují 
estetickou podívanou i neopakovatelné vzrušující 
zážitky. Dostihová sezona většinou trvá od dubna 
do konce září či počátku listopadu a jejími vrcholy 
jsou České Derby, konané v druhé polovině června, 
a Evropský pohár žokejů, který se koná na konci 
září. My jsme si k návštěvě vybraly dostihový den 
Metrostavu, konaný dne 6. 10. 2019. 

Dostihový program jsme si pěkně užily. 
Prohlédly jsme si padok, ve kterém se 
před každým dostihem představují koně 
se svými jezdci. Viděly jsme zavádět koně do 
startovacích boxů, samotné starty, napínavé 
doběhy jednotlivých dostihů i slavnostní 
dekorování vítězů. Také jsme si daly něco 
dobrého na zub a milým zpestřením bylo 
setkání s mnohanásobným vítězem Velké 
Pardubické, žokejem a trenérem letošního 
vítěze 129. ročníku Velké Pardubické, panem 
Josefem Váňou.

Návštěva dostihového závodiště 
v Praze Chuchli

Proběhlo



Co se chystá?
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Do konce roku plánujeme v našem Domově různé akce, z nichž 
některé jsou již tradiční. Začátkem listopadu se chystáme uctít 
Památku zesnulých na hřbitově Zelená liška, kde máme společný 
hrob. Zavzpomínáme na ty, kteří nás opustili, a společně se s otcem 
Kordou pomodlíme. 

Dušičky

Konference pro změnu
Dne 12. 11. se naši uživatelé společně s asistenty zúčastní Konference 
pro změnu, jejímž tématem je zamyšlení se nad tím, zda se státu 
a sociálním službám daří naplňovat, co si předsevzaly a jestli opravdu 
spějeme ke změně pojetí sociálních služeb, humanizaci a jejich 
celkové transformaci.

Diskutovat se bude o tom, co znamená být členem společnosti, 
co z nás dělá občany, co k tomu potřebujeme. 



Kromě Dušiček oslavíme i Halloween, s maskami, tancem 
a strašidelným pohoštěním. S novodobým svátkem bude spojen 
i Den dýně, kde se všichni sejdeme při výrobě dýňových strašidel.

Halloween

Slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu

V prosinci budeme slavnostně rozsvěcet vánoční strom. Na této 
akci, kam jsou zváni členové rodin a opatrovníci klientů, vystoupí 
naše skupina A JE TO!, čeká nás sváteční slovo Otce Kordy, 
zahájíme prodej dárečků na vánočním Jarmarku. 

Dále vystoupí zpěvačka Monika Sommerová a děti ze ZŠ - V. 
Talicha Beroun, písničkářka Veronika Wildová a sbor Asi Hlasy. 
Rozsvícením vánočního stromu odstartujeme přípravy na 
Vánoce, kdy budeme péct cukroví, psát Ježíškovi a těšit se 
na Vánoce.

Co se chystá?
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Slovník pojmů

Srdcová středa
Srdcová středa je aktivita, kterou v Domově Sulická realizujeme 
skupinovou osvětu v oblasti vztahů a lidské sexuality. 
Je určena zájemcům z řad našich klientů, kteří se chtějí 
dozvědět více informací o pocitech, vztazích mezi lidmi, o tom, 
jak se seznamovat, jak to chodí na rande a dalších tématech. 
Cílem těchto setkání je srozumitelnou formou zvýšit 
informovanost lidí s mentálním postižením o tématech, 
se kterými by se běžně setkali v rámci sexuální výchovy ve 
škole, v rodině, nebo od vrstevníků, kdyby nežili v pobytové 
službě. Touto formou osvěty rovněž chceme působit 
preventivně proti výskytu nežádoucího chování a nevhodným 
projevům sexuálních potřeb a tužeb. Srdcová středa probíhá 
pravidelně každý měsíc, a je o ni poměrně velký zájem. 

Sexuální asistence 
vs. sexuální 
důvěrník/ice

V České republice se můžetm setkat s názvem sexuální důvěrník/ice, intimní 
pracovník/ice či konzultant/ka v oblastech sexuality a vztahů. Jedná se 
o zaměstnance/kyni sociálních či zdravotních zařízení, kteří/ré se věnují 
poradenství či vzdělávání v oblastech sexuality a vztahů u cílové skupiny, 
se kterou pracují. V naší organizaci používáme pojem sexuální důvěrník/
důvěrnice, je to člověk, který působí v oblasti teoretické osvěty v oblasti 
sexuality a vztahů lidí s postižením. 
Sexuální asistent/ka se na rozdíl od těchto pracovnic a pracovníků může klienta 
dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Sexuální 
důvěrník/ice, konzultant/ka v oblasti sexuality tuto činnost v žádném případě 
vykonávat nemůže. Zůstává v pozici poradenství, konzultací a vzdělávání.  
Obě strany však mohou spolupracovat. Tam, kde tento odborník/odbornice 
vyhodnotí potřebnost sexuální asistence, a klient má o tuto službu zájem, 
předá klientovi/klientce potřebné informace.
Zdroj: Freya, o.p.s.



Řekli o nás 

Externí lektorka organizace Freya, která se 
zabývá vzděláváním a poradenstvím v oblasti 
sexuality a vztahů

externí spolupráce  

Představte nám formu Vaší spolupráce 
s Domovem Sulická. 
Jmenuji se Věra Petlanová Zychová a jsem externí lektorka 
organizace Freya, která se zabývá vzděláváním 
a poradenstvím v oblasti sexuality a vztahů.
S Domovem Sulická jsem měla možnost spolupracovat 
jako externí lektorka – tématem našeho setkání bylo otevřít 
téma sexuality lidí s mentálním postižením a poruchou 
autistického spektra (PAS).
Cílovou skupinou Domova Sulická jsou uživatelé, kteří mají 
zdravotní znevýhodnění jak v mentální oblasti, tak také PAS. 
Otevřít téma sexuality je pro mnohá zařízení velmi velkým 
a také zásadním krokem k tomu, aby poskytovali svým 
uživatelům komplexní podporu a péči ve všech oblastech 

jejich života. Proto jsem byla ráda, že dalším ze zařízení, 
kde chtějí pracovat se sexualitou svých uživatelů je právě 
Domov Sulická.

 

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

Tuto otázku by vám nejspíše nejlépe zodpověděli sami 
uživatelé s určitým odstupem času. 
Pracuji v sociálních službách 15 let a tak sama často 
přemýšlím, co vlastně tím, že garantujeme svým posláním 
komplexní podporu, je myšleno. Najíst, napít, mít klid, pohodu 
a bezpečí? To bezesporu. Ale stejně, tak důležité je cítit 
blízkost, kontakt, mít někoho velmi blízkého, mít možnost 
projevit svoji náklonnost, lásku, něhu, jednoduše mít možnost 
prožívat a vnímat svojí vlastní sexualitu. To, že sexualita je 
dána do života každému z nás, je již známo, ovšem u lidí 
s různým hendikepem je tato oblast života často opomíjena. 
Pokud lidé s hendikepem žijí v pobytových službách (a nejen 
oni) často je jejich náplň dne a často i velká část života 
odvíjena od nabídky služeb daného zařízení. Pokud bude 
zařízení pracovat se sexualitou lidí s hendikepem a bude je 

v této oblasti podporovat, budou její uživatelé spokojenější, 
jejich život naplněný a splní také hlavní myšlenku 
komplexního vnímání života lidí s hendikepem. Správně 
uchopené vnímání a prožívání sexuality podpořeno pravidly 
služby například ve formě protokolu sexuality poté vytváří 
bezpečné prostředí nejen pro uživatelé, ale také pečující. 
Ty poté vědí, jak mají reagovat na sexualitu lidí 
s hendikpem, na koho se obrátit nebo jak vést správně 
osvětu. Veškeré tyto podpůrné opatření poté tvoří celek 
přístupu celé organizace k jejich uživatelům, od samotného 
klienta a jeho potřeb až po potřeby personálu a vedení 
organizace. 

 Jaký přínos má spolupráce s naším 
Domovem pro Vás? 

Pro mě je největším přínosem samotná zkušenost toho, 
že si mohu bezpečně říct, že je zde další zařízení, které 
chce pracovat se sexualitou svých uživatelů. Je to nejen 
další zkušenost, poznání nových kolegů, nových pohledů 
a mnoha otázek, ale především samotná myšlenka toho, 
že jak já, tak i Domov Sulická chceme to stejné, spokojené 
uživatele.
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Věra Petlanová Zychová



11

Představujeme Vám

  Jaká je Vaše pracovní pozice v Domově Sulická? 

V Domově Sulická pracuji v administrativním úseku, na pozici 
referent zakázek a objednávek. Zároveň však studuji obor 
sociální práce a rozvíjím své znalosti v oblasti sociální práce, 
sociálních služeb a speciální pedagogiky. Dále si doplňuji vzdělání 
navštěvováním kurzů o sexualitě lidí s mentálním postižením.

Jaká je náplň role sexuálního důvěrníka? 

Co se týče role důvěrníka, především je to získání důvěry klienta. 
Nejprve dostanu zakázku, týkající se daného člověka. Potom 
musím najít komunikační kanál a začít s hledáním pomoci. 
Mým prvním úkolem je získat si všechny potřebné informace, 
pracuji s dokumentací klienta i s tím, co je mi on sám ochoten 
a schopen o sobě říct. Dále svůj plánovaný postup konzultuji 
s koordinátorem sexuálních důvěrníků, případně s komunikačními 
asistenty, vedoucí mi domácností. Nově je tu možnost spolupráce 
i s psychoterapeutem.  Tak abychom s klientem našli společnou 
řeč a já mu dokázala předat informace takovou formou, které 

rozumí. Sexualita totiž není o samotném aktu, je to soubor 
mnoha věcí. Mezi které patří například rodina a vztahy vůbec. 
Rozdíly mezi mužem a ženou. Uvědomme si, že lidé s těžkým 
mentálním postižením nepoznávají ani vlastní tělo, zde je 
mou zakázkou naučit, rozeznat části těla.  

Co Vás vedlo k této funkci? 

O pozici sexuálního důvěrníka jsem se nemusela dlouho 
rozmýšlet, protože považuji sexualitu za přirozenou potřebu 
každého člověka. U osob s mentálním postižením a vlastně 
jakýmkoliv hendikepem byla sexualita dlouho přehlížena, 
proto jsem byla ráda, že u nás v organizace vzniká protokol 
sexuality, a tak jsem chtěla být i já u vzniku něčeho nového, 
něčeho, co mi dává smysl.  
 
 

 

Eleni Mitroliosová 

Jaké máte předpoklady pro výkon této funkce 
a z čeho čerpáte, abyste mohla tuto funkci 
profesionálně zastávat? 

Mými pomůckami jsou zkušenosti kolegů, vlastní vzdělávání 
a empatie skloubená s trpělivostí.
Samozřejmě existuje i mnoho pomůcek od piktogramů po 
knihy, filmy či poučná videa.
Nejdůležitější je nikam nepospíchat, znovu si ověřovat, zda 
klient informacím porozuměl, udržovat si hranice, ale zároveň 
mít dostatečnou důvěru klienta, aby byl ochotný se mnou 
spolupracovat.
Baví mě odbourávat nesmyslné předsudky o sexualitě u lidí 
i u těch s mentálním postižením. 

Jedna ze sexuálních důvěrnic v našem Domově



Paní Ivana Beránková žila do svých 49 let v Praze se svými rodiči. 
Rodina pro ni byla velmi důležitá, po smrti maminky pak zejména 
její bratr a neteř. Chvíle, které trávili spolu byly pro ni velmi důležité. 
Budeme na paní Ivanu vzpomínat jako na velmi skromnou, 
usměvavou. Měla ráda, když ji její blízcí oslovovali „Iško“. Kéž její 
skromnost je i pro nás inspirací do našich životů.

Iška Beránková 
8. 1. 1965 – 2. 11. 2019

Vzpomínáme



Kohoutová Barbora Vodová Alena

Konečná Petra Žežulková Gabriela

Parmová Lenka Fiala Drahoslav

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

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

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

Pracovník přímé 
obslužné péče

2

Pracovní výročí Kulaté narozeniny Noví kolegové

Komunikační specialista 
pro oblast AAK

1
Přejeme novým 
kolegům úspěšnou 
adaptaci a těšíme se 
na další spolupráci.

Hovorková Renata
pracovnice v přímé péči 

Domácnost A

Chudá Lada
pracovnice v přímé péči  

Domácnost C

Ravasz Jan
pracovník v přímé péči  

Domácnost F

Mansoorová Lucie
pracovnice v přímé péči  

Domácnost MB

Kačírová Zuzana
pracovnice v přímé péči  

Domácnost MA



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  v sekci Informace. 

www.domov-sulicka.cz  
Fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku. 

www.facebook.com /dozpsulicka /

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


