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Slovo úvodem
Letošní druhé únorové číslo přináší zprávy o naší stavbě.
Stavíme novou administrativu, abychom do starých prostor
mohli vnořit novou krásnou domácnost, kde budeme
pečovat o klienty, kteří potřebují v rámci domova péči
na pomezí sociálně zdravotních. Chceme se věnovat
i lidem, kteří žijí v poslední fázi života a chceme tyto lidi
umět důstojně doprovázet do konce jejich života.
Máme v plánu postavit domácnost, která bude svým
zaměřením a přístupem jediná v České republice. Celá
stavba nám tedy přinese novou domácnost pro klienty,
kteří potřebují jak zdravotní tak sociální péči, nové šatny
pro zaměstnance, administrativní prostory, novou ambulanci
sester a výukové prostory.
Mimo jiné Sulická funguje stále za plného provozu, takže
kloubíme mnoho činností najednou. Díky skvělému týmu

Aktuality z Domova
Začínáme s přestavbou administrativní části
na domácnost se zvýšenou ošetřovatelskou péčí
V minulých číslech jsme vás pravidelně informovali o probíhající stavbě v Domově Sulická. Nové patro
bude již brzy kompletně vybudováno a již jsme ve fázi, kdy od února započnou stavební práce také
v přízemí budovy v aktuálně administrativních prostorách, které se začnou přetvářet na domácnost
se zvýšenou zdravotní péčí pro klienty v rekonvalescenci např. po operačních zákrocích nebo hospitalizacích obecně a také zde budeme schopni zajistit péči o osoby s mentálním postižením, které pokročily
do terminálního stavu svého života. Nová domácnost s jednolůžkovými pokoji je koncipována pro 10
klientů včetně prostoru pro rodinné příslušníky a blízké. Klienty budeme provázet po zdravotní, sociální
i duchovní stránce a vynasnažíme se co nejvíce jim ulehčit odchod. V souvislosti s novou službou se Domov
připravuje nejen po stavební , ale zejména po odborné stránce - již je za námi řádka konferencí a školení
na téma paliativní péče a také letos se budeme tomuto tématu v rámci vzdělávání přednostně věnovat.

a tolerantním klientům to zvládáme. V červnu snad
převezmeme celou stavbu a v zářijovém čísle Vám ukážeme
slavnostní otevření.
První únorový týden vystěhováváme svépomocí kanceláře,
jdu příkladem a se stěhováním budu pomáhat, ještě
musím zakoupit montérky, abych splynula

Spustili jsme webové stránky chráněného
bydlení v běžných bytech

Bc. Lenka Kohoutová

Během ledna jsme na našem webu spustili stránku věnující se chráněnému bydlení v běžných bytech.
Pro více informací si můžete stránky spustit pod odkazem viz níže nebo zalistovat zde o pár stránek
dál na rubriku Co je co, kde se věnujeme službě chráněného bydlení.

ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

http://domov-sulicka.cz/bydleni/chranena-bydleni/chranene-bydleni-v-beznych-bytech-cerny-most/

s řemeslníky. Držte nám palce .

☺
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Co se nevešlo do vánočního
speciálu

Týden v Zubří
V polovině listopadu jsme vyrazili s domácností Murgašova A na
pobyt do moravského Zubří, které leží asi 2 km od Nového Města
na Moravě. Rekreační areál se nachází za vesnicí u lesa s krásným
rybníkem. V areálu je zhruba 30 chatiček a jedna velká budova, kde
jsme se ubytovali my. Každý den dopoledne nebo po obědě jsme
absolvovali vycházku do lesa, kde jsme sbírali houby nebo se jen tak
procházeli. Někdo z klientů vždy zůstal s jedním kolegou „doma“
a připravili pro všechny oběd. Navštívili jsme Nové Město n. M.prošli jsme si centrum, dali si něco dobrého v cukrárně a pak jsme
zavítali na vyhlášený biatlonový stadion a do místních lázní,
kde jsme relaxovali v bazénu a vířivce.

Punkový koncert
Řečeno stylovou mluvou: „Punk není mrtvej kamarádi!! Blikající
miminko z Kolína nás pozvalo na Mikulášský večírek, který byl
vskutku pekelnickou jízdou, kterou podpořili ještě posázavští
Primitiv plebs a Česká disharmonie z Prahy. Slušně zaplněný bar
Pod hodinami zajistil fajn prostor, který byl plný sluníčkářských elit,
se kterými jsme se setkali v kotli pod pódiem a na báru u drinku.
Svoboda, nonkonformnost, přátelství a hudba dělaná pro radost
nás baví a všichni se těšíme na další akci na které
se třeba uvidíme....Roll“.
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Proběhlo

Tříkrálové
pozdravení
Hostili jsme stáž z Domova
se zvláštním režimem Terezín
V rámci našich cest za dobrou praxí
jsme se vydali v létě na stáž do Domova
se zvláštním režimem v Terezíně
a na konci listopadu jsme rádi na
oplátku kolegy přivítali u nás. Celý
den se nesl v příjemném duchu a
podělili jsme se s kolegy o zkušenosti
s chodem našeho Domova ve všech

V úterý 8. 1. 2019 jsme společně s P. Kordou
navštívili naše obyvatele detašovaného
pracoviště Murgašova s Novoročním a
Tříkrálovým pozdravením. Někteří z nás jsme
si nechali křídou nadepsat nade dveře známou
zkratku K+M+B s letopočtem 2019. Nechť je
tedy pro nás tento rok plný naděje a radosti ze

možných oblastech, jako je přímá
péče, zdravotní péče, fungování
ekonomického, sociálního
a technického úseku, vzdělávání
zaměstnanců apod. Na jaře kolegy
přivítáme znovu a prove-deme je
našimi sociálně-terapeutickými
dílnami.
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Co se chystá?

Rekreace domácnosti D
v Líchovech u Slapské přehrady
Podařilo se nám sehnat ubytování v krásném
prostředí Slapské přehrady, za což děkujeme
organizaci Prosaz, která nám vyšla vstříc a zahájí
s námi sezónu o několik měsíců dříve
v rekreačním středisku Líchovy. Všichni lidé z
domácnosti D se na pobyt velmi těší, a již nyní
plánují výlety do okolních lesů a na místa, které
stojí za to navštívit. K dispozici budeme mít po
celou dobu pobytu i služební dodávku, která nám
pomůže cestovat třeba za zmrzlinou a kulturou
do sousedních obcí a měst.

Pokud se nám bude v Líchovech líbit a budeme
spokojeni s ubytováním, stravou a prostředím,
rádi se tam vrátíme - třeba v létě, kdy blízkost
Slapské přehrady nabývá na významu skrze
snadnou dosažitelnost vodních radovánek. V
příštím čísle magazínu se můžete těšit na
fotoreportáž, jak jsme se měli.
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Co je co?
co

Služba chráněné bydlení
v běžných bytech
Chráněné bydlení v běžných bytech je pobytová sociální služba, kterou
poskytujeme od září 2018 na Praze - Černém Mostě. Jedná se o službu pro
6 lidí s mentálním či kombinovaným postižením, poskytovanou ve třech
dvoupokojových bytech, aktuálně máme volnou kapacitu ve 2 bytech, tedy
uvítáme 4 nové lidi. Cílem sociální služby chráněné bydlení v běžných bytech
je co největší osamostatnění lidí, kteří zde žijí. Mezi základní cíle patří:

1. Získání a posílení sociálních
návyků, které jsou ve
společnosti běžné
2. Rozvíjení a posílení
dovedností k samostatnému
způsobu života
3. Co nejmenší závislost na službě

4. Začlenění do běžného života
a zapojení do komunity okolo
člověka
5. Osamostatnění, posílení
sebevědomí
6. Poskytování co nejnižší míry
podpory
7. Zvyšování kvality života člověka

Principy poskytované
služby:
• Individuální přístup nabídka aktivit i způsob trávení
volného času u nás vychází z toho, co potřebují a chtějí
uživatelé této služby. Zároveň jsou uživatelé služby
vedení k nácviku soběstačnosti.
• Rovnocenný přístup pro nás znamená chovat se k sobě
navzájem i k uživatelům služby jako rovný k rovnému.
Uživatele služby podporujeme v tom, co zvládá sám,
jsme mu partnery.
• Lidskost a důstojnost základem je dodržování a hájení
Listiny základních práv a svobod, dodržování a hájení
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
• Etika vnitřně nastavená pravidla každého člověka,
základy slušnosti, dodržování daného slova, respekt
a úcta k člověku, dodržování interního Etického kodexu.
• Profesionalita zaměstnanci jsou profesionálové ve svém
oboru a průběžně se vzdělávají v metodách a způsobech
práce s uživateli.
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Jak se u nás bydlí?

Domácnost F
V domácnosti F žije 13 uživatelů, z toho 10 mužů a 3
ženy. Uživatelé mají mentální postižení, někteří s projevy
autistického spektra a s přidruženým duševním onemocněním
nebo poruchami chování. Tito uživatelé mají specifické potřeby,
kterým se snažíme individuálně přizpůsobovat v rámci střední
až vysoké míry podpory. Uživatelé jsou zde velmi aktivní,
komunikativní a vyžadují zvýšenou pozornost. Rádi se zapojují
do aktivit na domácnosti, kterými trénujeme nácvik běžných
dovedností, jako je příprava

snídaně, stlaní postelí, úklid pokoje atd. Uživatelé využívají
relaxační místnost, sociálněterapeutické dílny, jezdí do
aquaparku, hipoterapii, ozdravné pobyty, výlety a na různé
kulturní akce.
Specifické potřeby našich uživatelů nejsou překážkou v
socializaci. Nicméně je to postupný a dlouhodobý proces.
Využíváme služby mimo Domov, trénujeme nakupování
a soustřeďujeme se na přání a potřeby našich uživatelů.
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Řekli o nás

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
internista, geriatr, publicista

externí spolupráce
Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.
Oficiálně a formálně jsem svým zaměstnavatelem,
zjednodušeně poliklinikou Comfort Care na
pražském Chodově, pověřen výkonem klinických
povinností všeobecného praktického lékaře
v Domově Sulická, a to v podobě 2 konsiliárních
návštěv v týdnu, v pondělí a v pátek, zhruba
v rozsahu 2x2 hodiny + 1x návštěvy v pobočce
Murgašova. Jde o část zdravotní péče, na níž se
dále podílejí, jak víte, samostatným pravidelným
kontaktem kolegyně z oborů psychiatrie,
neurologie a pediatrie.

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?  
V souladu s přáním Domova bych byl rád, aby mé
návštěvy neměly „vojenský“ charakter
„kontrolování nastoupených klientů“, ale aby
respektovaly život v civilních domácnostech.
To znamená, že pracovníci přímé péče informují
zdravotní sestry o klientech (uživatelích), u nichž
došlo k významnému zhoršení zdravotního stavu
a já za nimi zajdu, případně si je „pozvu“ do
ordinace. Současně se snažím fungovat v mezích
možností jako „domovský lékař“ – tedy být
jednak zdravotním sestrám k dispozici na telefonu
pro akutní nejasnosti „kdykoliv“, jednak
lékařsky k dispozici pro všechny záležitosti kolem
zdravotního stavu uživatelů včetně komunikace
s pracovníky přímé péče, aby měli možnost vyjasnit
si nejasnosti kolem chorobných projevů,

chování, nežádoucích účinků léků, prognózy,
žádoucího režimu atd. svých klientů – abychom
si o nich prostě mohli neformálně, kolegiálně
popovídat. Byl bych rád, kdybych dokázal přispět ke
zlepšení neformální komunikace „přímáků“
se „zdravoťáky“. Tak to vyžaduje vzájemná
informovanost v zájmu klientů/pacientů/uživatelů
– prostě našich parťáků, kvůli kterým chodíme
do práce a jejichž nelehký úděl se snažíme
zpříjemnit. Aby ubylo záplavy alibistického mailování
a přibylo diskutování o konkrétních problémech
a jejich společném řešení včetně krátkých
účelných multidisciplinárních porad o jednotlivých
domácnostech, kterých se rád zúčastním. Rád
bych také posílil rehabilitační možnosti, respektive
rehabilitační nabídku pobytového režimu.
Zatím se nám např. podařilo dostat pana Jakuba
Knotka na pobyt v Janských Lázních – a je to
zrovna téma na multidisciplinární poradu, jak se to

...
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Řekli o nás

...

osvědčilo, jaký to mělo význam, co by na to
mělo navázat a také, kdo další by mohl/měl do
lázní k intenzivní rehabilitaci jet, abychom se
mohli pokusit o navázání nadstandardní
spolupráce nejspíše právě s Janskými Lázněmi.
Další výzvou by měl být tzv. paliativní režim
především pro hodně bolavé pacienty (rozšíření
možností protibolestivé léčby – nyní např. u
pana Lukáše Vosátky), někdy bohužel také pro
neodvratně umírající pacienty, jakými byli třeba
pan Petr Klemperer nebo nyní pan Pojar, aby se
zlepšil komfort jejich života a aby se také snížila
nutnost jejich odesílání do nemocnice, aby měli
co největší šanci důstojně a klidně stonat a je-li
to neodvratné tak i pokojně zemřít doma, mezi
svými, ve vaší laskavé a ohleduplné péči. Snaha
o rozšíření zdravotně ošetřovatelského
potenciálu se pochopitelně týká i klientů/
pacientů/uživatelů neumírajících – aktuálně
s vrchní sestrou usilujeme o možnost poskytovat
v domově podkožní zavodňovací infuze
(tzv. hypodermoklýzu) např. pro nemocné
s horečkou, průjmy, zvracením, ztrátou pocitu
žízně (nyní např. paní Iša Beránková), kteří po
přechodnou dobu neupijí dostatečné množství
tekutin – aby pro pouhé infuzní zavodňování

nemuseli z vaší domácké péče do odosobněných špitálů.
Zmíněné prvky by mohly umožnit ucelenější podporu se
snížením potřeby hospitalizací u lidí jak (a to
především) přechodně zhoršených, tak u těch
neodvratně umírajících.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Velký! Především jde o optimismus z potkávání se s
nesmírně lidskými zaměstnanci sociálního i
zdravotního úseku, kteří svou vstřícností, laskavostí,
respektem k důstojnosti i těch nejtíže
postižených lidských bytostí vyžadujících ty
nejnepříjemnější ošetřovatelské úkony jsou znovu a
znovu, doslova každodenně důkazem, že to s tou naší
civilizací není tak zlé, respektive jsou
starozákonně těmi nesporně „spravedlivými“, pro
které by ani Sodoma rozhodně neměla být
zničena. Prostě se všemi svými chybami jsou „solí
této země“ – je pro mne opravdu ctí a radostí
s nimi a s jejich lidskostí spolupracovat. Za druhé jsem
si jasně potvrdil kvalitu a smysluplnost
existence lidí s nejtěžšími představitelnými (a pro
mnohé neznalé s nepředstavitelnými) formami
zdravotního postižení, škálu jejich prožitků, radostí (i
poťouchlých škodolibostí), úsměvů – třeba
pány Zdeňka Kühna a Michala Kopeckého. Je to
důležité uprostřed dnešních prazvláštně a
nebezpečně dehumanizačních nálad ve společnosti.

Doufám, že se mi už rychle podaří dopsat
knihu na toto téma – a zkušenost ze Sulické v ní
bude důležitá a snad i občas čtenářsky
rozpoznatelná. A za třetí jsem se medicínsky,
doktorsky poučil o dalších podobách atypických
projevů chorob u lidí s mentální retardací, bez
kvalitní verbální komunikace a se somatickým
postižením, které rovněž zakrývá chorobné
projevy. I o tom je v plánu knížka (ale to nejdříve
na konci roku) – a znovu v ní bude zkušenost ze
Sulické a Murgašovy. Takže děkuji.
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Představujeme Vám

Bc. Marcela Johánková
Sociální pracovník
Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická?
V Domově Sulická pracuji již 8 let, nejdříve jsem
pracovala čtyři roky na pozici pracovník přímé obslužné
péče na domácnosti D, v současné době jako sociální
pracovník. Náplní práce je komunikace s uživateli a jejich
blízkými, jako jsou opatrovníci, rodiče, rodinní příslušníci,
dále vedení dokumentace uživatelů a vyúčtování plateb
za sociální službu. Práce je to velmi rozmanitá, proto
se rozhodně nenudím.
Co máte na své práci ráda?
Mám ráda práci s lidmi, tudíž se mi líbí komunikace
hlavně s uživateli. Potěší mě, když uživatel sám od
sebe za mnou přijde a sděluje z čeho má radost,
na co se v tu chvíli těší či si jen tak přijde sednout
ke mně do kanceláře. Moc se mi líbí, když se podaří

byť sebemenší úspěch či pokrok u uživatele.
Jako např. v poslední době posun dvou „našich“
uživatelů do nově zřízené služby Chráněného
bydlení na Černém Mostě či když se podaří
začlenit uživatele do běžné společnosti, ať je
do školy či do zaměstnání.
Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe
vyčistíte hlavu od všedních starostí?
Volného času samozřejmě moc není, když už je,
tak jsem nejraději se svou rodinou. Mám ráda
společné výlety po Čechách, na kole, pěšky a
nejvíce na motorce. Ráda si přečtu pěknou knihu,
jdu na nějaký koncert, či promítání dokumentů
o severských zemích. Moc ráda zajdu do bazénu
či do sauny.
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Noví kolegové

Hledáme nové kolegy
Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:

1

2

Metodik kvality

Komunikační specialista

sociální služby

pro oblast AAK

3

4

Pracovník přímé

Všeobecná zdravotní

obslužné péče

sestra

Matusáková Vlasta

Vejvarová Petra

Nožková Romana

zdravotní sestra

pracovník v přímé péči Domácnost MC

pracovník v přímé péči Domácnost C

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!

Narozeniny
Kulaté narozeniny našich kolegů

Kulaté narozeniny našich klientů

Slanec Jakub

Janeček Petr

Halámková Veronika, DiS.

Janoušková Jana

sociální pracovník

pracovník v přímé péči Domácnost MC

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

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

Vzpomínáme na...

Pan Pavel Šváb
nar. r. 1950

Miroslav Pojar
nar. r. 1960

Pan Pavel pobýval v DOZP od svých 29 let. Jako nezletilý žil v ÚSP Horní

Do svých 42 let pracoval jako řidič a instalatér, měl osvědčení na sváření .

Maxov. Posledních 40 let života trávil čas v Domově Sulická. Tam v

Aktivně hrál s přáteli házenou. Miloval fotbal a fandil Slavii. Aktivně se

minulosti pracoval jako pomocný personál. Za tu dobu poznal hodně přátel

účastnil zápasů a v době, kdy již byl upoután na lůžko, sledoval zápasy

a jejich vztahy za tu doby se staly, jak se říká, na celý život. Byl vášnivý

v televizi. Před pár lety musel podstoupit operaci, která však zanechala

kuřák a miloval kafe „Turka“. Jeho největší vášní bylo vysedávat na terase

následky a proto se po rekonvalescenci, za pomoci svého bratra,

popíjet kávu a čekat na bratry, kteří ho často navštěvovali. Se svým

přistěhoval k nám na Sulickou. Prognóza nebyla nijak příznivá, ale i přesto

spolubydlícím Jirkou, často a rádi, poslouchali dechovky. Na Štědrý den

u nás pan Miroslav prožil téměř 16 měsíců. Pan Miroslav zemřel 6.1.2019.

roku 2018 se mu přitížilo, a proto byl odvezen do nemocnice, kde v ranních
hodinách zemřel.

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.

