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Slovo úvodem
Máme tu svátky jara, tedy přípravy na ně jsou u nás
v plné proudu. S klienty barvíme vajíčka, pleteme
pomlázky. Na druhou stranu jako i ve všech dalších
domácnostech v naší zemi probíhá i u nás jarní úklid.
To první je s nadšením, to druhé z povinnosti,
ale k životu patří i povinnosti.
Co je u nás mimo jarní veselení nového? Dostavěli
jsme administrativní patro, kde jsou příjemné prostory
pro vzdělávání a hlavně důstojné šatny pro naše
zaměstnance. Nyní nás čekají poslední tři měsíce
stavby nové domácnosti, která bude určena pro klienty
s vysokou mírou podpory, kteří budou potřebovat
i pomoc zdravotních sester. Budeme se také zaměřovat

Aktuality z Domova

Práce se sexualitou
Tento rok se budeme v Domově Sulická věnovat koncepční práci s tématem sexuality
lidí s postižením. Na toto téma připravujeme celou řadu vzdělávacích akcí jak pro naše
zaměstnance, tak pro rodiče a veřejné opatrovníky.
Kurz pro veřejné opatrovníky proběhne 13. 5. 2019 v čase 9:00 - 15:00.
Kurz pro rodiče a blízké našich uživatelů proběhne 27. 5. 2019 v čase 9:00 - 15:00.
Všechna školení jsou pro vás připraveny zdarma a budou probíhat přímo v Domově Sulická.
Zájemci z řad opatrovníků se mohou hlásit u kolegy Mgr. Miroslava Strnada
na e-mailu: strnad@dozp-sulicka.cz. Doposud již proběhly osobní pohovory se všemi
zájemci o roli sexuálních důvěrníků. Pojem sexuální důvěrník i náplň jeho činnosti vám
představíme v některém z následujících čísel. Rovněž vás budeme informovat o dalších
krocích, které v této oblasti připravujeme.

na proces důstojného odcházení u lidí s mentálním
postižením. Stavba a její zdárné ukončení je jeden
důležitý úkol, ten druhý je vše uvést do provozu.
Pracujeme s týmem kolegů právě na tom, abychom
2.9. byli připraveni otevřít.
Přeji všem nádherné jaro!
☺

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

Život jako každý jiný
Ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb jsme v březnu
odstartovali účast v projektu Život jako každý jiný, který je určený zejména uživatelům naší
služby s nízkou a střední mírou podpory, a také vybraným kolegům. Jedná se o blok pěti
školení na témata týkající se zvyšování kompetencí a osamostatňování lidí s postižením
žijících v ústavních zařízeních. Prvním tématem březnového školení bylo samostatné
bydlení, funkční domácnost. Uživatelé služby si první blok školení chválili a těší se na další
dny, věnované například tématům svéprávnost a finanční gramotnost.
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Proběhlo

Lahovický Masopust
Na konci února jsme v Lahovicích pořádali 1. masopust
s průvodem masek a hudbou. Hrál nám harmonikář
oblíbené písničky, po průvodu bylo nachystáno občerstvení
v podobě ovarové polévky, ovaru s křenem a pečené
vepřové kolínko. Akce se vydařila a užili si ji i obyvatelé
ostatních domácností, rádi bychom z této akce vytvořili
každoroční tradici. Těšíme se na další společné setkání :-).
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Předání sponzorského daru
V polovině března k nám zavítali lidi
z firmy Kytary.cz, kteří se při charitativní
snídani složili na pěknou sumu, kterou
věnovali na nákup hudebních nástrojů
pro náš Domov.

A aby nebylo předání sponzorského daru
příliš oficiální, pozvali členy hudebního
souboru Visací zámek, kteří potěšili
kultovním songem TRAKTOR, který jsme
si s punkovým zápalem dali všichni s nimi.
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Proběhlo

Domácnost D pobývala
v rekreačním středisku PROSAZ
Během února jsme z důvodu zhoršených provozních podmínek spojených
s výstavbou nové domácnosti se zvýšenou ošetřovatelskou péčí opustili
naši domácnost a vyjeli na pobyt do rekreačního střediska Prosaz, které se
nachází v klidném prostředí Slapské přehrady u obce Líchovy.
Bezbariérové ubytování v příjemném retro stylu, společenská místnost
s krbem a vybaveným barem - to vše podtrhlo hřejivý pocit domácího
prostředí, na které ve spojení se servírovanou poctivou domácí stravou,
budeme všichni vzpomínat ještě dlouho. V průběhu našeho pobytu jsme

nachodili několik desítek kilometrů a zvýšili si tak po dlouhé a „tlusté“ zimě
tolik potřebnou fyzičku, která se bude hodit na naše letní výlety. Navštívili
jsme také Svatou horu v Příbrami, zažili jsme muka při cestě na Boží muka
nad obcí Hrachov, dali si zmrzlinu v Sedlčanech a velmi často se jen tak
courli po břehu Slapské přehrady. Po naší zkušenosti s tímto střediskem,
které spravuje bodrý a vstřícný pan Mráz se tam všichni rádi – třeba v létě
- podíváme zas.
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Co se chystá?

Vítání Léta
V Domově Sulická máme již několikaletou tradici
v pořádání hudebního festivalu Vítání léta.
V letošním roce tomu nebude jinak! Festiválek
Vítání léta je příjemným zpestřením všedních
dní na Sulické, jehož cílem je pozvat a přivítat
lidi z běžné společnosti u nás v Domově, aby
se s námi společně pobavili, rozšířit uživatelům
nabídku trávení volného času a nechat jim zakusit
různé žánry hudební produkce. Pojďte si to
s námi udělat hezký… zatančíme si, poslechneme
příjemnou muziku, seznámíme se s novými

lidmi. Na festiválku bude zajištěn program pro děti
(skákací hrad, divadélko, malování na obličej). Zajisté
se u nás nebudou nudit tatínkové ani maminky
(dobré pivo, víno, klobásy, koláčky domácí výroby
a hlavně přátelská společnost i kulturní zážitky).

Všichni jste srdečně zváni.
Dobrá atmosféra, společnost
prima lidí a příjemná muzika je
samozřejmostí.

Program celého odpoledne zatím ještě ladíme.
Pokud byste nám chtěli pomoci a věděli o nějakém
uskupení, kapele libovolného žánru, která by
měla zájem v daný termín na festivalu vystoupit,
kontaktujte Báru Kohoutovou na tel. 773 001 342
nebo emailem kohoutova@dozp-sulicka.cz.
Předem moc děkujeme za vaše nabídky!

Akce proběhne 15.6.
a začne ve 13 hodin.

A na koho se můžete prozatím těšit?
Zatím máme domluvené tyto účinkující:
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Co se chystá?
Mono3x

je hudební projekt, jehož hlasem je Monika Hejdová!
Mona připravuje ve spolupráci s různými producenty žánrů
hiphop, funky, new sound IP, a na Vítání léta je možno slyšet
malou ochutnávku z Moničiny hudební kuchyně.

NEW SOUND ORCHESTRA

COLECTIV

je jihočeský bard původem ze Sokolova, který po dlouhém
cestování po světě došel až do Českých Budějovic, kde objevil
svoji Jamajku. Jeho hudební produkce jde cestou reggae-hip
hop rytmů. Pestrá hudba, veselé texty roztančí snad každého.

je česká hudební skupina hrající drum and bass, bass house a world
music. Vznikla v létě roku 2012 a v současné době ji tvoří šest
muzikantů. Vedle elektronické složky využívají širokou škálu živých
nástrojů (saxofon, klarinet, kytara, bicí, zpěv a rap).
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Co je co

DOBRO
volnictví
Dobrovolnictví je příležitost dělat dobrou věc a u nás v Domově Sulická
jsou dobrovolníci velmi vítaní. Dobrovolníka může dělat zletilá,
bezúhonná a způsobilá osoba na základě smlouvy o dobrovolnické službě.
Dobrovolníkem by měl být člověk, který má chuť se podílet na realizaci
naší vize, je aktivní, kreativní, zodpovědný a umí podporovat druhé lidi.
Možnosti a formy spolupráce jsou u nás velmi široké a vždy záleží na
domluvě s dobrovolníkem. Máme zájem na tom, aby se u nás dobrovolníci
cítili dobře. Pro příklad uvádíme některé činnosti, které u nás dobrovolníci
s uživateli absolvují:
• povídání, čtení, luštění křížovek, hraní společenských her
• nákup, procházka, výlet, návštěva kulturní akce
• zprostředkování aktivity, která je pro nás hůře provozně realizovatelná
• realizace konkrétních akcí nebo opravy či úpravy v našem Domově

Každému dobrovolníkovi se na oplátku poskytne plný informační servis,
zpětná vazba a podpora během jeho činnosti u nás. Pokud se dobrovolník
s uživatelem vydají mimo náš Domov, jsou mu proplaceny náklady za
cestovné a vstupné.
Pokud někdo projeví zájem o dobrovolnickou činnost v našem Domově,
je předán do péče naší kolegyni Zuzaně Klimasové, která s ním projde
vstupní formality a dohodne formu a délku dobrovolnické činnosti. Pokud
byste měli vy sami čtenáři zájem nebo znali někoho z okolí, kdo by se
chtěl dobrovolnické činnosti věnovat, budeme rádi za každý kontakt.
Aktuálně sháníme dobrovolníky také na výpomoc s festivalem Vítání léta,
o kterém informujeme dále v magazínu. Předem děkujeme.
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Jak se u nás bydlí?

Domácnost MB
Na Domácnosti MB žije v současnosti
21 uživatelů služby s nižší a střední mírou
podpory v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích. Nejmladšímu uživateli je 40 let
a nejstaršímu 71 let. Celá domácnost je
rozdělena na tři menší a simuluje bydlení
v běžném bytech.
Na každé je místo pro osm lidí a žijí zde
společně muži i ženy. Na domácnostech mají
uživatelé služby k dispozici plně vybavené
kuchyňky, obývací pokoje, sociální zařízení
a technické zázemí s pračkami a sušičkami.
Téměř polovina lidí je již v seniorském věku,

ale i tak žije domácnost velmi aktivním
životem.
Všichni jsou zapojeni do nácviků úklidu své
domácnosti, učí se prát, žehlit, připravit
si jednoduché jídlo nebo uklidit pokoj.
Posilujeme jejich samostatnost v běžných
životních situacích, výběru a rozhodování
s přihlédnutím na jejich tempo. Nabízíme
nejrůznější zájmové aktivity a výlety mimo
Domov a jejich nabídku stále rozšiřujeme.
Myslíme i na duchovní potřeby našich lidí
a pravidelně navštěvujeme Lhoteckou
farnost. Spolupracujeme se sociální

službou Fosa, podpora samostatnosti
a sociální službou Rytmus, podporované
zaměstnávání. Dva uživatelé chodí do práce
- jeden je zaměstnán v Pražských službách,
kde zajišťuje úklid objektu, druhý dochází
na hlavní budovu Domova, kde pracuje
v prádelně. Jedna uživatelka se vzdělává
2 x týdně v Euroinstitutu. Prohloubili jsme
spolupráci s naší komunikační specialistkou
a hledáme další možnosti podpory
komunikace. Kromě nespočtu výletů
a různých akcí jezdí uživatelé také dvakrát
ročně na ozdravné pobyty mimo Prahu.
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Řekli o nás

Mgr. Martin Štorek
zástupce ředitele školy, Střední škola
Euroinstitut v Praze

externí spolupráce
Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.
Naše spolupráce s Domovem Sulická začala v září
2017 a spočívá v edukativní činnosti uživatelů
Domova. Jako speciální střední škola zapsaná
v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
vzděláváme uživatele v praktické škole jednoleté.
Žáci jsou vzděláváni na základě doporučení SPC dle
individuálního vzdělávacího plánu. V rámci zajištění
větší socializace dochází uživatele Domova do

nedaleké Diakonie ČCE – střediska Zvonek, kde
probíhá výuka v malých 5 – 6 členných skupinách
společně s ostatními žáky školy. Výuku zajišťují
kvalifikovaní učitelé – speciální pedagogové.
O každém žákovi vedeme portfolio jeho prací,
pracovních listů a dalších výukových materiálů. Žáci
jsou průběžně hodnoceni především motivačně, na
konci každého pololetí obdrží vysvědčení se slovním
hodnocením.

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?  
Tato individuální či skupinová forma výuky je pro
žáky dle mého názoru velice přínosná. U jednotlivých
žáků je viditelný posun nejen v socializačních

schopnostech, ale i v praktických kompetencích,
které v odborných vzdělávacích činnostech v rámci
vzdělávání upevňují a rozšiřují. Žáci mají zvýšený
zájem a motivaci o další aktivity, do školy se žáci
velmi těší. Tato vzdělávací činnost je dle mého
názoru dalším vhodným doplňkem k aktivizačním
činnostem uživatelů Domova.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Pro mne osobně má spolupráce velký přínos,
protože mohu své dosavadní znalosti a zkušenosti
především ze vzdělávacího a školního prostředí
doplnit o poznatky ze sociální péče, sociálních
služeb a problematiku života uživatelů v ústavních
zařízeních.

9

Vzpomínáme

Lenka Rundová
Lenka žila v Domově Sulická od svých 5 let. Předtím od jednoho roku
pobývala v dětském domově ve Stránčicích. Lenka se dožila velmi
mladého věku, opustila nás ve svých 13 letech, a to velmi náhle.
Lenka byla velmi veselou dívkou, která milovala veškeré zvuky.
Hudba pro ni byla velmi důležitá – možná proto, že byla nevidomá, možná
proto, že ji jen dělala radost. Vždy ji dokázala uklidnit a vytvořit úsměv na
rtech. Pokud nebylo možné poslouchat muziku, stačilo dát Lence šustivý
sáček do ruky a viděli jste tu radost. Lenka byla velmi jedinečná svým
upřímným a hlasitým smíchem, který nám všem bude chybět.
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Představujeme vám

Zuzana Klimasová

Lenka Rundová

Personalista / asistentka ředitelky
Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická?
Pracuji jako personalistka a koordinátor dobrovolnictví
a mým úkolem je hledání zaměstnanců pro náš Domov
a společně s kolegy vybrat ty nejlepší.

Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe
vyčistíte hlavu od všedních starostí?
Volného času mnoho není, ale když se najde, tak ráda
plavu, nebo např. chodím s přáteli do kina. Při výletech
na zajímavá místa si také určitě příjemně odpočinu.

Co máte na své práci ráda?
Na své práci mám ráda, když se pohovor podaří a k nám
do týmu přibude další kolega. Potěším mne, když poté
vidím, jak si zaměstnanci skvěle rozumí s uživateli
a snaží se je podpořit byť i k malému pokroku.
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Noví kolegové

Hledáme nové kolegy

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

Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:

1

2

3

Koordinátor
vzdělávacích aktivit

Komunikační specialista
pro oblast AAK

Arteterapeut

4

5

Pracovník přímé
obslužné péče

Všeobecná zdravotní
sestra

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!

Kulaté narozeniny
našich uživatelů
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví a štěstí do dalších let!

Molendová Hana

Břinčil Petr

Michlanová Jana

pracovník v přímé péči Domácnost C

pracovník v přímé péči Domácnost D

vedoucí domácnosti Murgašova C
+ CHB v běžných bytech

Bc. Mildeová Petra

Magalhaesová Eva, Mgr.

Quastová Irena

pracovník v přímé péči Domácnost MA

pracovník v přímé péči Domácnost C

pracovník v přímé péči Domácnost E

Vodová Alena
Žežulková Gabriela
Fiala Drahoslav
Hrubý Petr

Fišerová Alena

Dudeková Monika

pracovník v přímé péči –
CHB Lahovice

pracovník v přímé péči Domácnost F

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.

