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Slovo úvodem

Aktuality z Domova

Babí léto jak má být. Zabíháme se ve škole
a sledujeme dění okolo voleb. Vedeme totiž
naše klienty k tomu, že jedním z jejich práv
je mimo jiné i právo volební.
V září jsme navštívili sociální služby
v německé Diakonii Neuendettelsau. Nové
poznání, nové kontakty, jak pomáhat lidem
s mentálním postižením při začleňování do
běžného života.
Na počátku října jsme se spolu se členy
AVPO potkali s poslanci a debatovali
o sociálních službách, a o tom, co pro tyto
služby mohou udělat. Tak snad!
Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

Místo
posledního
odpočinku
Podařilo se nám získat hrob na hřbitově
Zelená Liška na Praze 4, nedaleko od našeho
Domova. Umírání je nedílnou součástí života
na Sulické a jsme velmi rádi, že budou mít
uživatelé služby v případě potřeby důstojné
místo posledního odpočinku. Na konci září
jsme tak měli možnost se tímto způsobem
rozloučit s jedním z našich nedávno
zemřelých za účasti mnoha kolegů, klientů
a také opatrovníků.

Výstavba
na Sulické —
zpřístupnění
patra aktivizace
a vzdělávání
Stavební práce zdárně pokračují a v těchto
dnech po instalaci protipožárních stropů
adaptujeme uzavřené patro, kde se nacházejí
aktivizační dílny a vzdělávací prostory jak pro
kolegy, tak i pro klienty včetně Snoezelenu
a třídy pro výuku našich dětských uživatelů.
Máme z toho velkou radost společně s klienty,
kteří se tak z provizorních prostor přesunou do
„svého“ a budou se opět naplno věnovat třeba
keramice, výrobě svíček, malování, pletení
nebo práci se dřevem.
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Aktuality z Domova

Diskuze na půdě
Poslanecké sněmovny
Financování a důvěryhodnost neziskových
organizací byly hlavními tématy setkání
poslanců a zástupců neziskových organizací
na půdě Poslanecké sněmovny. Diskutovalo se
o současném dotačním systému, o způsobu
výběru, množství finančních prostředků a počtu
neziskových organizací, které dotace získávají.
V současné době se totiž jedná pouze o 6 % !
„Lidé si představují, že dotace jsou peníze,
které nezisková organizace dostane od státu
a dělá si s nimi, co chce. Tak to ale vůbec
nefunguje. Stát si prostřednictvím dotací
nakupuje služby, která jednotlivá ministerstva
sama nejsou schopna zajistit. Neziskové
organizace předkládají projekty, které jsou
posuzovány výběrovými komisemi. Každá
dotace prochází ministerskou kontrolou

vyúčtování do poslední koruny. Nejvíce
peněz jde do sociálních služeb a sportovních
aktivit, jde o 85 % z celkové částky dotací ze
státního rozpočtu. Zbylých 15 % jde na služby
a aktivity neziskových organizací z ostatních
oborů jako je zdravotnictví, kultura, životní
prostředí, humanitární pomoc apod.“, říká
Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR, která se podílela
na přípravě a organizaci setkání v Poslanecké
sněmovně. Lenka Kohoutová, členka správní
rady Asociace a ředitelka Domova pro osoby
se zdravotním postižením Sulická dodává:
„Pracuji v systému sociálních služeb, snažme
se zajistit jasné, průhledné, předvídatelné
financování. Rádi se postaráme o ty, kteří
potřebují naši pomoc. Chceme systém

sociálních služeb rozvíjet, nechceme je
pohřbívat. Špatná nálada ve společnosti nám
nepomáhá. Vyúčtováváme každou jednu
korunu. V sociálních službách pracuje více
jak 70 tisíc zaměstnanců a předpokládám,
že 30 tisíc dobrovolníků. Nestávkujeme,
neprotestujeme, i přes nejasné financování
ze strany státu nás vždy najdete u klientů,
o které se staráme. Rádi pomůžeme systém
nastavovat, chceme být partnery, nikoliv
protivníky.“
Pevně doufáme, že se s ohledem na výše
uvedené dotační politika zlepší a přinese
výraznější zlepšení v péči o potřebné.

Proběhlo

Smyslová terapie
Od září v domácnosti B pořádáme ve spolupráci s našimi speciálními
pedagožkami smyslovou terapii, což pomáhá našim lidem udržet
receptory v bdělosti i přes přibývající věk. Smyslová terapie je součástí
bazální stimulace, o které pojednáváme v rubrice Co je co v tomto čísle
magazínu. Schválně, zkuste si sami doma něco ochutnat „poslepu“
a poznat, oč se jedná. Zároveň s bystřením chuťových pohárků
procvičujeme i hmat, pozornost a logiku při různých balančních hrách.

Návštěva
policejních psů
Tým naší domácnosti B uspořádal na konci září návštěvu policejních
psů. Ti samozřejmě nepřišli sami, ale v doprovodu pánů nadpraporčíků
Vlčka a Matouška z Policie ČR. Čtyřnozí policisté byli přátelští, ale
stejně… člověk by před nimi nerad utíkal! Klienti si návštěvu užili po
svém — někteří jako pozorovatelé a někteří i jako cvičitelé. Psi se nechali
i pohladit a nejednoho klienta napadla podobnost s komisařem Rexem :)

Proběhlo

Stáž vedení
Domova v Německu
V rámci našich cest za dobrou praxí se
na konci září vydalo vedení Domova ve
spolupráci s Cevro Institutem na dvoudenní
studijní stáž do německého Neuendettelsau.
Diakonie Neuendettelsau je jedním z největších
církevních spolků v Německu s více než 200
zařízeními a více než 7 800 zaměstnanci,
který poskytuje služby v oblasti sociální
a zdravotní. Věnuje se zejména podpoře

vzdělávání a ambulantním nebo ústavním
službám pro seniory nebo pro osoby se
zdravotním postižením. Působnost Diakonie
sahá až za Bavorsko do jiných evropských
zemí, např. Polska nebo Francie. Měli jsme tak
možnost načerpat spoustu nových poznatků
o fungování sociálních služeb v zahraničí
a navázali jsme spolupráci, v rámci které nás
kolegové na oplátku navštíví u nás v Domově
Sulická.

Sídlo společnosti v Neuendettelsau se nachází
kousek od Norimberka, který jsme si cestou
domů měli také možnost prohlédnout. Válkou
zničené, ale renovované centrum města
s krásným hradem určitě stojí za návštěvu!
Zahraničním stážím se budeme dále intenzivně
věnovat a do budoucna navštívíme i jiné
evropské země nejen za účasti vedení Domova,
ale také kolegů v přímé péči.

Co se chystá?
Domov Sulická si vás dovoluje pozvat na:

KOMPONOVANÝ
KULTURNÍ
VEČER

PROGRAM VEČERA:

Karel Čapek:
Jak se dělá divadlo
Ivo Šorman
Ú Č I N K U J Í : herci divadla Neklid
REŽIE:

před přestávkou zazpívá
Jana Fabiánová (14.11)
a Nikol Fišerová (28.11.).

Karel Jaromír Erben:
Vodník
Ivo Šorman
Ú Č I N K U J Í : herci Domova Sulická
REŽIE:

Divadlo Bez Hranic v Praze-Nuslích,
14. 11. a 28. 11. 2018 od 17 hodin.

Všichni jste srdečně zváni, děkujeme.

… koupit si u nás můžete třeba
krásný adventní věnec…

Co se chystá?

Pozvánka
na rozsvěcení
vánočního
stromku

Největší fronty bývají u stánků s občerstvením…

Dovolujeme si vás pozvat na každoroční rozsvěcení
vánočního stromku k nám do Domova Sulická.
Přijďte si k nám 4. 12. vychutnat vánoční atmosféru,
ochutnat staročeské dobroty a nakoupit si adventní
věnce, svíčky či keramiku na našem jarmarku a pozor,
nějaký ten horký svařený nápoj na zahřátí těla i duše
se jistě také najde. A jak to u nás vypadalo
v loňském roce?

…a kdo bude chtít,
může si s námi zanotovat
nějakou tu koledu.

… ale za návštěvu stojí hlavně
stánky s vánočním sortimentem
z rukou našich klientů…
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Co je co?

Příklad iniciálního doteku:

Příklad polohování hnízdo:

Bazální
stimulace
Bazální stimulace je v současné době
velmi využívaný vědecký pedagogicko —
ošetřovatelský koncept v ošetřovatelské péči.
Svým obsahem je zaměřena na všechny
oblasti lidských potřeb (od komunikace přes
hybnost až po stimulaci vnímání), podstata je
založena na psychomotorickém vývoji člověka.
V oblasti komunikace dokázal zakladatel
konceptu prof. Dr. Andreas Fröhlich v 70. letech
20. století u neverbálně komunikujících
dětí navázat úspěšnou komunikaci na bázi

schopnosti lidského těla vnímat a přijímat
signály a reagovat na ně přes komunikační
kanál somatický, vestibulární a vibrační. Aby
bylo možno uplatnit bazální stimulaci v praxi, je
nutno nejprve zmapovat, jaké oblasti u klientů
mají být podpořeny a poté zvolit vhodnou
techniku stimulace. Bazální stimulace nasedá
na přístup zaměřený na člověka, jež je námi
zvolená cesta přístupu ke klientovi — ctí
respekt ke klientovi a jeho biografii a snaží se
stavět na jeho dobrých stránkách.

Velmi nápomocnou je k bazální stimulaci multismyslová
místnost Snoezelen, kterou Domov Sulická jako jeden
z mála v České republice disponuje. O Snoezelenu vám
přineseme podrobnější informace v jednom z dalších čísel
našeho magazínu.

Využití bazální stimulace v Domově Sulická
 a prvním místě komunikace — např. iniciální dotek
n
(dotek, kterým začínáme komunikovat)
p olohování — mumie, hnízdo (klienti mají ve
svém individuálním plánu nastavenu četnost
používání) — klíčové pro vnímání vlastního těla
průvodcem v jeho životní etapě.
uklidňující stimulace nebo naopak aktivizační stimulace
vibrační doteky (pomoc při odhlenění, vibrace s tělem)
vertikalizace
stimulace chutí a ostatních smyslů
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Jak se u nás bydlí?
Představení domácností
Domova Sulická

Domácnost D
Domácnost D poskytuje službu pro 17 dospělých lidí se
se střední mírou podpory, kteří se aktivně podílí na chodu
celé domácnosti. Klademe důraz na zážitkové vzdělávání
a princip normality. Lidem, kteří žijí na domácnosti D,
pomáháme napříč všemi oblastmi jejich života, ale jen
tam, kde to skutečně potřebují.
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Koho u nás potkáte?

Externí spolupráce
Mgr. Zdena Zuzana Bednářová

Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.
Jsem supervizorka, členka Českého institutu
pro supervizi a s Domovem Sulická v této oblasti
spolupracuji od ledna 2017. V praxi to znamená,
že poskytuji jednotlivým domácnostem týmové
supervize a podle potřeby se ke mně objednávají
pracovníci na individuální supervize. Individuální
supervize jim poskytují intimnější prostor a pocit
bezpečí, kdy mohou otevřít svá někdy velmi citlivá
témata, o kterých se ostýchají mluvit před ostatními.
Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?
Supervize je v současné době v sociálních
službách běžným prostředkem profesního růstu,

který dává pracovníkům možnost pro reflexi
své práce. Oblasti, kterých se supervize
dotýká v Domově Sulická, jsou například
vztahy v týmu a jejich řešení, emočně
náročné situace v práci, nacházení nových
řešení, vyjasňování hranic v práci s klientem,
pocity a potřeby klienta a jak je lze naplnit,
potřeby pracovníků a další. Supervize pomáhá
pracovníkům uvedená témata emočně
zpracovat a následně řešit. Působí tak jako
prevence vyhoření a ukončení pracovního
poměru. A čím spokojenější a stabilnější je
pracovník, tím spokojenější je klient, protože
pracovník mu dokáže nejen rutinně dopomoci
vykonat hygienu či podat stravu, ale dokáže
mu být opravdovou oporou a provázet ho
životem v Domově.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Když jsem byla oslovena, abych vedla
supervize v Domově Sulická, neváhala jsem ani
minutu, i když v té době jsem měla kalendář
téměř plný. Sulickou jsem totiž znala z doby
předrevoluční, kdy jsem vykonávala funkci
metodika pražských tehdy ústavů sociální
péče a do Sulické jsem pravidelně docházela.
Měla jsem práci s osobami s mentálním
postižením opravdu ráda a byla jsem
zvědavá, jaký je Domov Sulická nyní. Jsem
mile překvapená, jací fundovaní a zapálení
pracovníci zde působí. Je pro mě radost
a obohacení s nimi pracovat a často si cestou
domů autem odvážím témata k přemýšlení.
Děkuji vám za to.
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Představujeme Vám

Romana Behenská
AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE — MURGAŠOVA C, PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ UŽIVATELŮ

Jaká je Vaše pracovní náplň
v Domově Sulická?
V Domově pracuji bezmála 26 let;
v současné době jako aktivizační
pracovnice na domácnosti Murgašova C.
Formou nácviků se snažím vést uživatele
k co největší samostatnosti ve všech
oblastech běžného života. Od roku 2014 se
též velmi intenzivně věnuji podporovanému
zaměstnávání uživatelů. Pomáhám jim
najít vhodné pracovní uplatnění na běžném
trhu práce nebo v oblasti chráněných
pracovních míst. Aktuálně poskytuji dle
potřeby podporu 19 lidem, kteří chodí do
zaměstnání a třem našim uživatelům, kteří
se na něj připravují.

Co máte na své práci ráda?
Jako pro správného Vodnáře je i pro mě po
celý život pomoc lidem, kteří to potřebují, na
prvním místě. Mám ráda práci s lidmi, i když
patří dle mého názoru k těm nejnáročnějším.
Potřebuji mít ale kolem sebe stejně nadšené
a pro tuto práci zapálené kolegy. Mám radost
z každého sebemenšího úspěchu klientů,
kterým poskytuji asistenci. Ať už se to týká
posunu směrem k většímu osamostatnění se
nebo získání a udržení si zaměstnání.
Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe
vyčistíte hlavu od všedních starostí?
Samozřejmě na prvním místě je pro mě
rodina a čas strávený s přáteli. Odpočinu si

při poslechu vážné hudby, na koncertě Karla
Plíhala, při četbě dobré detektivky nebo luštění
křížovek. Dobíjí mě příroda a les, houbaření,
ráda navštěvuji hrady, zámky nebo jiná krásná
a zajímavá místa u nás. Posledních pár let si
ráda zajedu odpočinout na týden do lázní.
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Noví kolegové

Narozeniny
Kulaté narozeniny kolegů:

PhDr.
Ivana
Labajová
VEDOUCÍ DOMÁCNOSTI

Moravcová Škrabalová Friedlová
Daniela
Milena
Renata
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ

PRACOVNÍK V PŘÍMÉ

PRACOVNÍK V PŘÍMÉ

PÉČI — DOMÁCNOST D

PÉČI — DOMÁCNOST C

PÉČI — DOMÁCNOST E

MURGAŠOVA C

Lilian Gaina

Věra Kratinová

PRACOVNÍK PŘÍMÉ PÉČE DOMÁCNOST D

VRCHNÍ SESTRA

Kulaté narozeniny našich klientů:

Kričfaluši
Michal

Zelenková
Ivana

Dvořák
David

A CHRÁNĚNÉHO
BYDLENÍ ČERNÝ MOST

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

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

Hledáme nové kolegy

Pracovní výročí

Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:
1

Pracovník přímé
obslužné péče

2

Muzikoterapeut,
Arteterapeut

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!

Gabriela Žežulková

VEDOUCÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN

10 let

Velmi si vážíme dosavadní spolupráce 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.

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

