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Slovo úvodem

Aktuality z Domova

Z Domova hlásíme, že nevíme jak u vás, ale u nás jede
jaro na plné pecky. Vybalili jsme grily, ometli jsme
nánosy z laviček a pilně se připravujeme na Vítání
léta. Na Vítání léta se snad s vámi všemi potkáme
a představíme naší tričkovou akci. Více nebudu
vysvětlovat, jde o překvapení, které v současné době
připravujeme.
Mějte příjemné jaro
☺

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

Znovuotevření
zrekonstruované kavárny
V těchto dnech jsme po delší rekonstrukci konečně znovuotevřeli naši
kavárnu. Nabídneme tak klientům i hostům pohoštění a odpočinek
v modernějším a útulnějším prostoru.
Naše kavárna je součástí systému sociálně-terapeutických dílen a najdete
ji na Sulické. V kavárně mají naši klienti možnost učit se běžným
činnostem, jako je vaření, pečení, komunikace a obsluha zákazníků
a v neposlední řadě zde probíhá důležitý nácvik finanční gramotnosti.
Také my zaměstnanci si velmi rádi do kavárny zaskočíme na šálek dobré
kávy nebo kapučína a něco dobrého k zakousnutí.
V některém z příštích čísel Vám poskytneme také fotoreportáž,
kde Vám kavárnu představíme podrobněji.
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Aktuality z Domova

Vítání léta
Jednou z vystupujících na Vítání léta bude i zpěvačka
Mono3x, která nám odpověděla na pár otázek:
Co byste chtěla o sobě prozradit a na co se
můžeme na našem festivalu těšit?

Máte zkušenosti s vystoupením v podobných
zařízeních jako je Domov Sulická?

Jmenuji se Monika Hejdová, vystupuji pod jménem
Mono3x a jsem zpěvačka s několika hudebními tvářemi.
Momentálně se chystám pokřtít svoje první debutové
EP s názvem “Pure Love” v rytmu hiphop, rap, reggae,
funky, na kterém jsem spolupracovala s několika
předními producenty těchto žánrů.

Mám několik zkušeností s vystupováním v podobných
zařízeních jako je DOZP Sulická. U vás jsem dokonce
natáčela hudební videoklip s názvem “Bolí mi v Krči”
a setkání s klienty a zaměstnanci byla velká zábava.

Možná mě znáte z hudebních projektů MonoStereo (deska
ZE.MĚ) či Vůdůkrů.EP “Pure Love” je plné reflexních textů,
rytmických beatů a můžete se těšit i na moji něžnější
stránku. Moc se těším, až vám společně se Selectorem
Boldrikem na festivale „Vítání léta“ zahrajeme.

Na festivale „Vítání léta“ jsem již vystupovala,
ale s jiným hudebním projektem, konkrétně s kapelou
MonoStereo. Velmi jsme si vystoupení užili a to i díky
doprovodu vašeho klienta, který vtipně a kreativně
vstupoval do naší show.

Proběhlo

Exkurze kolegů
z Domova Kytlice
V rámci cest za dobrou praxí nejen vyjíždíme do spřátelených
zařízení, ale také vítáme kolegy z jiných zařízení u nás.
V polovině dubna jsme se tak přivítali u nás kolegy z Domova
Kytlice. Představili jsme jim náš Domov a naše služby, provedli
je po budově a domácnostech a vyměnili si spoustu informací
a postřehů. Kolegům se u nás velmi líbilo, zejména pak naše
propracovaná alternativní komunikace a multismyslová místnost
Snoezelen, kterou v rámci exkurze rovněž navštívili.

Maturity na Sulické
V rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou Ruská,
jejíž studenti u nás během školního roku vykonávali odbornou
praxi v přímé péči, proběhla v těchto dnech v prostorách
našeho Domova praktická maturitní zkouška. Jsme velmi rádi,
že všichni studenti přes velikou počáteční nervozitu uspěli.
Tímto chceme studentům, vedení školy i kantorům poděkovat
za celoroční spolupráci s naší službou a absolventům přejeme
hodně štěstí v jejich dalším profesním působení.
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Proběhlo

Muzikoterapie
Muzikoterapie se dá definovat různě, ale jedno je společné,
jedná se o využití hudby jako terapeutického prostředku.
Muzikoterapeutická setkání mohou probíhat v různých
formách, a to buď v individuální, skupinové či komunitní.
Velmi důležité je stanovení cíle, mezi ty obecné zpravidla patří
podpora silných stránek, vytváření vztahu, rozvoj kreativity
a pozitivního vnímání a v neposlední řadě rozvoj hudebních
schopností. Muzikoterapie u nás probíhá pod vedením
dvou certifikovaných muzikoterapeutů, a to skupinovou
a individuální formou. Celkem se do ní zapojuje kolem 40
klientů, převážně s nejvyšší mírou podpory. Ve skupinách se
schází maximálně 6 klientů, účast klientů probíhá pasivní
i aktivní formou dle míry potřebné podpory. Více o našich
muzikoterapeutkách naleznete v sekci Řekli o nás.
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Jak se u nás bydlí?

Chráněné bydlení

LAHOVICE
Sídlíme ve vile s krásnou zahradou v obci
Lahovice na břehu Vltavy. Naše služba je
určena osobám s poruchou autistického
spektra, v současné době zde žije
5 uživatelů (kapacitu máme 6 osob). Žijí
zde společně ženy i muži, každý má svůj
vlastní pokoj, který si může dle svých
představ zařídit. Máme zde k dispozici bazén,
tělocvičnu, výtvarný ateliér a relaxační
místnost, kde probíhá muzikoterapie.
Společně s uživateli si denně vaříme,
snažíme se je zapojit dle jejich možností do
přípravy jídla i dalších běžných činností jako je

úklid, praní prádla, péče o zahradu, zalévání
květin apod. Vedeme naše uživatele k co
největší samostatnosti a podporujeme je v
jejich dovednostech. Naši uživatelé většinou
komunikují pomocí alternativní komunikace,
proto úzce spolupracujeme s komunikační
specialistkou. Pro naše uživatele plánujeme
mnoho aktivit i mimo chráněné bydlení.
Jezdíme na výlety do přírody, chystáme
se na ozdravný pobyt i na hudební festival.
Nejmladšímu uživateli je 20 let, navštěvuje
praktickou školu. Našim cílem je, aby zde byli
uživatelé skutečně DOMA.

Řekli o nás

MgA. Hana Holá
Muzikoterapeutka v CHB Lahovice

externí spolupráce
Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.
Jednou týdně dopoledne pomáhám rozvíjet
a uvolňovat emoce a prožívání svých klientů
v chráněném bydlení Lahovice pomocí
muzikoterapie.

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?
Pracuji s báječnými lidmi s postižením autistického
spektra, kteří jsou velmi často uvězněni v nemožnosti

prožívat dostatečně své emoce a dávat je najevo.
Jsou velmi často méně nebo obtížně komunikativní
a hudba jim nabízí prostor pro své emoční vyjádření.
Máme k dispozici nádhernou relaxační místnost
s hudebními nástroji a okolo moc milý personál.
Se svými klienty nejčastěji hraji na klavír a zpívám.
Rádi se ke mně přidávají, občas do toho bubnují,
nebo jen poslouchají a prožívají potřebné. Každý
z nich má jiné potřeby a je zcela na nich, jestli na
muzikoterapii přijdou nebo ne. Je na nich, jak dlouho
zůstanou a kolik svého prožitku si dovolí. Vždy se
snažím volit skladby přiměřené jejich potřebám.
Pokud vnímám jejich potřebu více projevit emoce,
volím vhodnou nahrávku a bubnujeme společně
nebo třeba jen chrastíme chrastítky a tančíme.
Jejich prožívání je kouzelné, opravdové a jejich
energie obohacující.
Takto uvolňujeme jejich upozaděné emoce a takto
dostávají možnost se svobodně projevit, zůstat
zcela sami sebou, komunikovat a vybít nebo naopak
načerpat novou energii. Hudba je zcela bezpečným

prostorem, který má vliv nejen na prožívání,
ale také jemnou motoriku a vylaďování celého
organismu.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Pro mě je přínos především v možnosti pracovat
s těmito vzácnými lidmi. Dávají mi nádhernou,
upřímnou energii a dovolují mi nahlížet na život
z jiné stránky. Uvidět svět zase jinak a dovolit si
s nimi naprostou otevřenost v prožívání. Každý
z nich je naprosto jedinečnou a vzácnou bytostí,
která určitě stojí za pozornost a poznání. Jsou
naprosto upřímní, neumí lhát ani se přetvařovat.
Jsou přímočaří a nechtějí ublížit. Tyto jejich
vlastnosti jsou dnes už tak vzácné, že máme
mnohdy potíž je přijímat. Pro mě je ctí se svými
klienty trávit takto smysluplný čas. Vždy se na ně
moc těším.
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Řekli o nás

Mgr. Blanka Kvasnicová
Muzikoterapeutka

externí spolupráce
Představte nám formu Vaší spolupráce
s Domovem Sulická.
S Domovem Sulická spolupracuji jako
muzikoterapeut od září 2017. Do Domova docházím
jednou týdně a vedu zde muzikoterapeutická
setkání. Nejčastěji se uživatelé scházejí na
muzikoterapii skupinovou, pouze pokud to
vyžaduje závažnost kombinovaného postižení,
preferuji individuální formu. K dispozici máme
muzikoterapeutickou místnost, která je velmi dobře
vybavena hudebními nástroji. Využívat můžeme
klávesové nástroje, bicí soupravu, kytary a rozličné
perkusní nástroje a dále také mnoho speciálních
muzikoterapeutických nástrojů.

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají
náš Domov směrem ke spokojenějším
uživatelům?
Hudba prostupuje celým naším životem a já si
myslím, že i v rámci komplexní péče o osoby se
zdravotním postižením má své důležité místo. Během
prvních muzikoterapeutických setkání si stanovuji
pro každého uživatele individuální cíle, které se
potom snažím vhodnými technikami naplňovat.
Cílem pro uživatele může být např. aktivizace,
relaxace, rehabilitace, rozvoj rozumových i sociálních
dovedností, ale třeba také jen „obyčejné“ vytržení
ze stereotypu. Hudba tedy může pomáhat ve všech
oblastech jejich každodenního života v Domově.

Jaký přínos má spolupráce s naším
Domovem pro Vás?
Během těch dvou let jsem se již dobře poznala
s uživateli, kteří ke mně pravidelně docházejí, stala
jsem se součástí jejich života v Domově a sdílím
s nimi i jejich radosti a strasti. Pokaždé se těším
na setkání s nimi a těším se na společnou radost
z hudby.
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Představujeme Vám

Gabriela Žežulková
vedoucí sociálně
terapeutických dílen
Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická?
Mou pracovní náplní v Domově Sulická je řízení a
koordinace aktivizačních dílen. Aktivizaci v dílnách
máme rozdělenou na dopolední pracovní činnosti,
například v dílně svíčkařské nebo keramické, kde se
klienti věnují pracovním nácvikům a činnost s klientem je více individuální. Odpolední aktivity jsou volnočasové, klienti si vybírají aktivitu dle svých zájmů.
Každoročně pořádáme výstavy obrazů, které naši
klienti namalují během roku. Účastníme se různých
akcí, pořádané městskou částí Prahy 4, třeba akce
„Zažít Krč jinak“, kde mají klienti možnost potkat

se a poznat své sousedy. Po celý rok se staráme,
aby ani z našeho Domova nevymizely tradice,
jako jsou Vánoce, Velikonoce a jiné zvyky, které
patří ke kultuře našeho národa.
Co máte na své práci ráda?
Mám ráda kreativní činnosti. Spojení kreativity
a práce s klientem je něco, co dává smysl, je to
něco za čím je vidět okamžitý výsledek a radost
z každého malého úspěchu klienta je pro mě
hnacím motorem do další práce. Zpětnou vazbu,
kterou dostávám od klientů, jsem doposud

v žádné jiné práci nezažila tak intenzivně jako tady
v Domově s touto cílovou skupinou.
Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe
vyčistíte hlavu od všedních starostí?
Volného času není příliš mnoho, ale pokud
se podaří utrhnout si aspoň chvilku pro sebe,
ráda chodím do přírody se svým psem, cestuji
s rodinou, jak za sportem, tak i za relaxací.
Nepohrdnu sklenkou dobrého vína a zajímavou
knihou.
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Hledáme nové kolegy
1

2

Vedoucí

Samostatná /ý finanční
účetní / pokladní

domácnosti A

Aktuálně hledáme nové
kolegy zejména na pozice:

3

4

Mzdová účetní

Pracovník přímé
obslužné péče

5

6

Všeobecná zdravotní
sestra

Komunikační
specialista
pro oblast AAK

7
Arteterapeut

Noví kolegové

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

Ing. Weisserová Maria

Kaucká Karla

Tranová Lucie

koordinátor
vzdělávacích aktivit

pracovnice v přímé péči
- Domácnost B

pracovnice v přímé péči
- Domácnost B

Rajsiglová Markéta

Doskočilová Vladislava

Ficenecová Lucie

pracovnice v přímé péči
- Domácnost MA

zdravotní sestra

pracovnice v přímé péči
- Domácnost F

Řehořová Nela

Jungová Hana Mgr.

Lankašová Martina

pracovnice v přímé péči
- chráněné bydlení Lahovice

pracovnice v přímé péči
- Domácnost F

pracovnice v přímé péči
- chráněné bydlení Lahovice

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
Valentová Lenka

Baxová Vladimíra

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

Pracovní výročí
Schneider Karel

Fialková Renáta

Kamarýtová Jiřina

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.

www.facebook.com /dozpsulicka /
Našim zřizovatelem je Hlavní město Praha, kterému
jsme za celou spolupráci neskonale vděční.

