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Slovo úvodem
Máme tu měsíc ve znamení provizoria, stěhování
a dostavování. Ano, druhá etapa stavby oddělení
paliativní péče je tady. Vystěhovali jsme své kanceláře,
které se přebudují právě na paliativní oddělení.
Já a moji kolegové jsme tak trochu bezkancelářníci
(podle vzoru bezdomovci:)). Proto jim děkuji za
nasazení a pečlivost, i v takto stížených podmínkách
fungují 100%. Vzhledem k tomu, že přestavba se
neobejde bez trochy toho stavařského hluku se jedna
z našich domácností vypravila za azylem na Slapy, kde
si užívají probouzející se přírody. Rekonstrukcí prochází
i naše cvičná kavárna, která nově nabídne více místa

Aktuality z Domova

Zavádíme výběr ze
dvou hlavních jídel
Na základě plného stavu a stabilizace týmu kolegů stravovacího úseku jsme se
rozhodli od poloviny února zlepšit služby stravování v Domově v podobě možnosti
výběru ze dvou jídel k obědu každý pracovní den. Klienti i kolegové si tuto
výraznou změnu k lepšímu samozřejmě chválí. Volit můžeme mezi klasickými
jídly ve variantě první a odlehčenou racionální stravou ve variantě druhé.

pro klienty, kteří do kavárny chodí v rámci terapeutické
dílny a také pro vás, kteří si oblíbili naši dobrou kávu
a domácí koláče.
Zkrátka začíná březen a s ním nás čeká spousta
nového, držte nám palce a těšíme se na vás v novém.
☺

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ
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Proběhlo

Exkurze tureckých
studentů a učitelů
oboru speciální
pedagogika

Pololetní vysvědčení
Na domácnosti E žije pět dospívajících
klientů, kteří podléhají ze zákona povinné
školní docházce a tak i u nás probíhá
školní výuka a slavnostně se předávala
pololetní vysvědčení. Děkujeme paní
Blance Němcové, pedagožce ze ZŠ
Boleslavova, že se našim studentům
věnuje u nás v Domově a vzdělává je na

Přivítali jsme na návštěvě v Domově turecké pedagogy
a studenty oboru speciální pedagogika. Zajímali se aktivně
o chod Domova, provedli jsme je po našich domácnostech,
ukázali naše dílny a místnost Snoezelen. Vyjádřili nám
velkou podporu a hlavně - že prý je to u nás zatím nejhezčí
služba co viděli a tak vybavený a velký Snoezelen nikdy
ještě neviděli :-).

základě individuálních studijních plánů.
Rozhovor s paní učitelkou Němcovou
vyšel v našem lednovém čísle, pokud jste
jej nezachytili a máte zájem si jej přečíst,
všechna čísla našeho časopisu naleznete
na našem webu www.domov-sulicka.cz
v sekci Informace.
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Proběhlo

Zabíjačka
jako tradice
Drahoslav Fiala:
„Tlačenku a jitrnice jsme mohli objednat.
Ale chtěli jsme přiložit ruku k dílu“.

Zabíjačka na Sulické se stává tradicí, letos v lednu byla již po druhé. Nápad
dovézt masopustní tradici na Sulickou vznikl poté, co se lidé z Domova vyjádřili,
že by rádi tlačenku a jitrnice. A nápad byl na světe. Nechtěli jsme zabíjačkové
pochoutky jen objednat, ale lidem z Domova ukázat celý proces výroby a společně
přiložit ruku k dílu. Řezníci z Jídelny Popelka www.jidelnapopelka.cz nám vyšli
vstříc a celý nápad s námi dotáhli do konce. Tradičně připravujeme zabíjačkový
guláš, pravou prdelačku, současně vaříme ovar a pomáháme s výrobou jitrnic,
jelit i tlačenky. Uživatelé rádi „špejlují“ jitrnice a jelita. Sladká tečka je v naší
kavárně, kde kolegyně a obyvatelé Domova vždy připraví voňavé koláče
a nealkoholický punč na zahřátí.
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Co se chystá?

Stáž kolegů
z německé diakonie
u nás v Domově
Ve spolupráci s Centrem zdravotně sociálních studií připravujeme
program pro třídenní návštěvu kolegů z německé diakonie
z města Neuendettelsau, u kterých jsme naopak my byli na stáži
koncem září loňského roku. Na programu bude samozřejmě
prohlídka našeho Domova, představení našich služeb
a prezentace na vybraná sociální témata, ale také procházky
po historické Praze, společná večeře nebo návštěva hospice
v Čerčanech. Na kolegy se již těšíme a pevně věříme, že stáž pro
ně bude stejně přínosná jako byla pro nás u nich.

Kurz ELNEC

- podpora nové
domácnosti se zvýšenou
ošetřovatelskou péčí

V souvislosti s výstavbou nové domácnosti se zvýšenou
ošetřovatelskou péčí, která již v polovině února započala,
je třeba podpořit kolegyně zejména ze zdravotního úseku v
nových znalostech a kompetencích. Proto se naše vrchní
sestra Markéta Malá zúčastní v polovině března intenzivního
vzdělávacího kurzu ELNEC (End Of Life Nursing Education
Consortium) s mezinárodní licencí, určený zdravotním
sestrám, které pracují s klienty v konečné fázi života.
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Co je co?
co

Sociální šetření
Pojem sociální šetření je v oblasti sociálních
služeb definován jako zjišťování údajů, potřeb
a zdrojů. Rozpoznávání a mapování sociálních
problémů, potřeb a zdrojů jednotlivců, skupin
a komunit a jejich vzájemných souvislostí.
Termín sociální šetření v Domově Sulická
využívají sociální pracovnice při
vyřizování žádostí o poskytnutí sociální

služby. Z pohledu sociálních pracovnic to tedy
znamená zjišťování údajů o člověku, který si
podal žádost o poskytování sociálních služeb
do Domova Sulická.
Po podání žádosti si sociální pracovnice
domluví termín sociálního šetření se
žadatelem, jeho opatrovníkem či rodinným
příslušníkem a následně jedou do jeho bydliště

(či jiné sociální služby). K tomuto účelu mají
vyhotoven dokument Záznam ze sociálního
šetření u žadatele o službu, do kterého
zaznamenávají informace o zájemci. Tyto
informace pak předají týmu pracovníků na
Komisi pro příjem nových uživatelů. Sociální
šetření je tedy jedním z podkladů k příjmu
nového uživatele do sociální služby.
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Jak se u nás bydlí?

Představení
domácností
Domova Sulická
V minulých číslech jsme vám postupně představili všechny
domácnosti se střední až vysokou mírou podpory, nacházející
se v hlavní budově na Sulické ulici. Nyní se přesuneme na
naše detašované pracoviště v Murgašově ulici, kde se nachází
domácnosti s klienty s nejnižší až střední mírou podpory
a postupně vás provedeme zdejšími třemi domácnostmi.
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Jak se u nás bydlí?

Domácnost MA
Ve dvou podlažích trvale žije 16 uživatelů
v jedno a dvoulůžkových pokojích, sdílí
sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyňku
a technické zázemí s pračkou, sušičkou
a místností na věšení prádla.
Na patře MA2 žijí mladí lidé od 14 do 26 let,
s ohledem na věk je vedeme k plnění povinné
školní docházky, dva studenti navštěvují ZŠ
Ružinovská, která se nachází v docházkové
vzdálenosti a dalších 5 studentů navštěvuje
obor Praktická škola dvouletá na ZŠ a SŠ
Kupeckého (Modrá škola), kam denně
dojíždějí. Jeden uživatel navštěvuje dvakrát
v týdnu studium Euroinstitut.

Na patře MA3 žijí uživatelé od 29 do 44 let.
Jejich aktivity se tak více orientují na práci
a pracovní uplatnění. Jedna uživatelka je
zaměstnána v místě bydliště jako pomocná
síla v kuchyni, další uživatel je zaměstnán
v kavárně Le Caveau a dva uživatelé ještě
navštěvují cvičné pracoviště Café Martin,
kde probíhají nácviky vaření. Ostatní se
připravují na zaměstnání. Pracovníci
přímé péče zajišťují společenské a kulturní
vyžití uživatelů. Organizují různé druhy
společenských akcí jako například Halloween,
Hawai párty, grilování na zahradě, čajová
zahrada.

Organizují výlety po celé ČR a také
zajišťují rekreační pobyty mimo Domov.
Podnikáme také další zájmové aktivity jako
například společné vaření na domácnosti,
kondiční cvičení, nácviky samostatného
nákupu a cestování do škol a zaměstnání.
Spolupracujeme s organizací ,,Fosa“,
která s uživateli trénuje všechny tyto
dovednosti. Také ve spolupráci s komunikační
specialistkou se rozvíjí u uživatelů na
domácnosti aktivní i pasivní slovní zásoba,
orientace v čase, podporuje se samostatné
rozhodování, praktická a funkční komunikace.

Řekli o nás

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
dětský lékař, nezávislý konzultant v oblasti
zdravotních a sociálních služeb

externí spolupráce
Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.
S Domovem Sulická spolupracuji již několik let.
Hlavní spolupráce spočívá v přípravě a organizaci
vzdělávacích programů na překryvu sociálních
a zdravotních služeb. Dlouhodobě jsem přesvědčen,
že pracovníci v sociálních službách, kteří každý den
pracují s uživateli s různým zdravotním postižením
či problémem, si zaslouží šanci zvýšit si kvalifikaci
právě v této oblasti. Uživatelé, zvláště ti s duševním
postižením, ale stejně tak i senioři a další, často
nerozeznají své obtíže, neumí vyjádřit bolest,
nevolnost, únavu a podobně. Ti, kdo o ně pečují,

nesou velkou odpovědnost za to, že si včas povšimnou
změny a upozorní na ni. To může ve většině případů
zásadně ovlivnit úspěch následné léčby a tedy
i kvalitu života uživatele. Vedle vzdělávání pomáhám
Domovu Sulická v některých oblastech činnosti,
například v oblasti zacházení s léky nebo v oblasti
plánování a přípravy nové domácnosti ze zvýšenou
ošetřovatelskou péčí. Sleduji Domov Sulická několik
let a oceňuji poctivý a skutečný zájem o uživatele
a jejich prospěch. Zdraví k němu bezesporu patří.

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?  
Vzdělávání má konkrétní a to výrazné dopady na
každodenní činnost v Domově. Kurzy první pomoci,
základů ošetřování epileptiků, infekční žloutenky
a další, to jsou znalosti, které pracovníci v sociálních
službách využijí nejen ve své každodenní práci,

ale i v občanském životě. Nejsem to já, kdo má
posuzovat úspěšnost našich aktivit, ale ze zpětných
ohlasů, které máme k dispozici vím, že jsou
posluchači našich kurzů se vzděláváním spokojeni.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Pracuji v organizaci zdravotních a sociálních
služeb mnoho let na různých úrovních. Každé
setkání s takzvaným „příkladem dobré praxe“ je
obohacující. Docela určitě se i v Domově Sulická
stále učím nové věci. Nelze vše vyčíst z knih nebo
z internetu či vstřebat na konferencích. Konkrétní
setkávání s lidmi, kteří s odhodláním každý den
pečují o postižené mi hodně dává. Příklad Domova
Sulická je důležitý pro celý systém organizace
sociálních služeb a vzdělávání pracovníků.
V některých věcech jde Sulická příkladem a jsem
rád, že u toho mohu být.

9

Představujeme Vám

Drahoslav Fiala
Vedoucí domácnosti B
Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická?
Pracuji na pozici vedoucího domácnosti B , kde žijí lidé
vyššího věku a senioři. V současné době zde žije 23 lidí
v průměrném věku 63 let. Všichni jsou odkázáni na naši
podporu a většina z nich nemá již ani nikoho z rodiny.
Co máte na své práci rád?
Mám rád lidi kolem sebe a jsem rád, když mohu
pomoci. Na své pozici mám možnost měnit věci
k lepšímu, pro lidi, kteří naši pomoc potřebují. Kdekdo
by mohl namítnout, že každý den je stejný, stejní lidé,

stejná práce, ale opak je pravdou , každý den je
jiný a to především díky našim klientům.
Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe
vyčistíte hlavu od všedních starostí?
Všední starosti jsou pro mě relaxací od
pracovních povinností. Cestou do a z práce si rád
čtu, rád shlédnu pěkný film a jak mám rád lidi tak
i návštěva společnosti, kino, divadlo a nebo jen
posezení u dobré kávy. Samozřejmě nad vším
vyhrává jízda na motorce, což je ovšem sezónní
záležitost - jak je možnost a počasí, rád se
toulám Českem s partou kamarádů.
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Noví kolegové

Hledáme nové kolegy
Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:

1

2

3

4

Komunikační specialista
pro oblast AAK

Pracovník přímé
obslužné péče

Zdravotní sestra

Arteterapeut
Kotrbová Pavlína
pracovník v přímé péči Domácnost MC

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
Kohoutová Barbora
Parmová Lenka

Kulaté narozeniny
našich klientů

Krejčík Jaroslav
pracovník v přímé péči Domácnost E

Jelínková Stanislava

Velmi si vážíme dosavadní spolupráce

Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme

a těšíme se na další společná léta!

hodně zdraví a štěstí do dalších let!

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

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.

