OBČASNÍK DOMOVA PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SULICKÁ
10/2019
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Seznamte se
s nově otevřenou
domácností A
str. 4

Slovo úvodem
Nemám ráda bilancování, nebilancuji svůj vlastní život, natož práci. Ráda se dívám dopředu. Snažím se poučit
se z chyb a celoživotně mám nastaveno zkrátka dopředu.
Takhle je to i s Domovem Sulická, kdy jsem dostala za úkol v tomto čísle speciálu Z Domova bilancovat,
a já vlastně zjistila, že jsem dostala velmi těžký úkol.
Snad se mi to podaří…

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická byl před pěti lety veden
v systému ústavní služby. Prvky ústavnosti se projevovaly na každém kroku.
Svědčilo o tom oblečení, ostříhání klientů.
Běžné bylo mít na hlavě sestřih á la ježek,
bez ohledu na přání nebo pohlaví klienta.
Oblečení tepláky pro každý den a příležitost. Nemluvím o vůni Domova, ta byla
zcela nelibá.

klientů, vše osobní bylo veřejné a z trika
jsem se dozvěděla, který klient okolo mě
jde. Popisky na trikách byly tak velké, že
ani bez brýlí nešly přehlédnout.

Od stávajících zaměstnanců jsem na
vše slyšela nelze, zákaz nemůžeme. Potkávala jsem se s procesy, na které jsem
odmítala přistoupit. Příkladem by mohlo být (ne)vybavení jednotlivých pokojů

Jednotlivé pokoje byly i pětilůžkové, a ne
v každé domácnosti byla kuchyňka.

Děti chodily do jedné školy a třídy bez ohledu na věk, schopnosti nebo doporučení
speciálního pedagogického centra, to chybělo úplně. Nikdo se nezajímal o to, zda klient nemůže pracovat nebo žít úplně jinde.

Ne každý zaměstnanec to se mnou vydržel, a myslím, že mnozí spolupracující

úředníci na HMP byli rádi, když jsem po
nich chvíli něco nechtěla.
Střih – a jsme v srpnu 2019. Máme dvě
registrované služby – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Domov Sulická čítá tři budovy a tři byty. Domov má kapacitu 160
osob a chráněné bydlení 12 osob. Sulická
má celkem 144 zaměstnance, ale stále
nemáme plný počet, zaměstnanců nadšenců není nikdy dost. Jak píšu, jsme
tým nadšených lidí, kteří to, co dělají,
dělají s určitou profesní hrdostí. Máme
společně tisíc plánů do budoucna a společně je nám jeden profesní život malý.
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Slovo úvodem
Před pěti lety jsme si řekli, že pokud zde dítě
nebude muset být, tak u nás nebude, výsledkem jsou tři děti v pěstounské péči. A dnes se
snažíme o to, aby u nás děti v budoucnu vůbec nebyly. Děti chodí do školy, připravují se na
možné budoucí povolání. Pracujeme v menších
celcích, kterým říkáme domácnosti, a snažíme
se žít jako rodina, i když tak trochu v komunitě.
Kdo může, pečuje o sebe a své věci, kdo nemůže, je při těchto činnostech alespoň přítomen.
Kdo může, je v práci nebo pracovní dovednosti
alespoň trénuje. Jezdíme na ozdravné pobyty, na
víkendy k vodě. Sjíždíme řeku, chodíme na koncerty, do divadla nebo do kina.
Nevychováváme, nepečujeme, ale asistujeme,
provázíme životem tam, kde si klient sám nemůže pomoci nebo si neví rady. Jsme partneři, přátelé, a ať se to někomu líbí, nebo ne, jsme si vzájemně součástí života. Tak trochu druhá rodina, i když
mi mnozí odborníci mohou říci, že si musíme držet
profesní odstup. Jsme spolu často déle než pět dní
v týdnu, zajímá nás, co můžeme udělat pro to, aby
klient mohl co nejvíce žít běžným způsobem života, jak co nejvíce umožnit klientovu samostatnost,
jak ho podpořit v jeho rozhodování, ale upozornit ho
i na úskalí s tím spojená, což je odpovědnost za to, co
dělám. Odborníci by naše počínání pojmenovali přístup zaměřený na člověka. Žijeme podle principu normality, co je normální pro běž-

ného člověka, má být běžné pro našeho klienta.
Mnozí naši klienti se neumí dorozumět běžným způsobem, tedy slovem. Již třetím rokem
praktikujeme systém alternativní komunikace, kdy způsob dorozumívání „šijeme na míru“
každému klientovi. Klient, pokud pobývá mimo
Domov a neumí se dorozumět běžným způsobem, má vlastní komunikační pas, u některých
klientů máme evidován jeho osobní slovník.
V kapse nosí klienti SOS karty (karta se jménem
a kontaktem na Domov).

Ze smutného tématu jsme vlastně udělali příjemné,
klient není někde v zapomnění, má své místo i po smrti.

Pro dobré porozumění, co se bude dít, kdo
slouží nebo co budeme jíst, máme maximum
věcí ve vizualizované podobě nebo v jednoduchém jazyce. Zkrátka, snažíme si porozumět
a dorozumět se mezi sebou.

Klienti se dnes už neptají,
co si mají dát k jídlu, ale
rozhodují se sami.

Možná by se někomu mohlo zdát morbidní zabývat se tématem, co se stane s klientem
po úmrtí, lépe s jeho ostatky. Musím říci, že by
mě před pěti lety tyto otázky jistě nenapadaly.
V praxi jsem však zjistila, že mnozí klienti nemají
vlastní hrob, ostatky končí někde mezi ostatními nevyzvednutými nebo nechtěnými. Náš
Domov Sulická tedy pronajal hrob. Zajistili jsme
sponzora, hrob, veškeré schvalovací procesy
a dnes máme kam ukládat ostatky klientů, kterým rodina nezajistí umístění ve vlastním nebo
rodinném hrobě.

To, že mě překvapují v dobrém i ve zlém zaměstnanci, beru jako běžné, je nás hodně a všichni nejsou jenom klaďasové. Co mě však vždy dostane, je
úspěch klientů. Máme kapelu AJETO!, která vyhrává
kdejakou soutěž, v roce 2018 jsme nastudovali představení Vodník a skutečně vystoupili v divadle, každoročně vystavujeme obrazy. Vždycky se zaujetím
sleduji, co klienti Domova Sulická v umění zvládají.

Když jsme jim poprvé dali na výběr, jestli
k snídani kávu, nebo
čaj, jedna klientka se
zeptala asistenta, co si
má dát. Dnes si nedovedu představit, že by
to udělala.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ
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FOTOGRAFIE Z PRŮBĚHU DOKONČOVÁNÍ ODDĚLENÍ

Místo, kde je důstojnost na prvním
místě i v nejtěžších chvílích života
Domácnost A, která je součástí Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, je samostatné pracoviště se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Tato přechodná či dlouhodobá péče je určena pro lidi, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou službu ošetřovatele a zároveň nepotřebuje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
Domácnost A je zaměřena na pomoc obyvatelům Domova Sulická, kteří při rekonvalescenci (návrat
z hospitalizace) potřebují na krátkou dobu určitou specifickou sociálně-zdravotní pomoc. Příkladem mohou být poúrazové či pooperační specifické stavy, kdy nelze klientovi zajistit zvýšenou péči a klid v běžné
domácnosti. Dále lze například v Domově Sulická zajistit infuzní léčbu a nemusí se prodlužovat čas pobytu v nemocnici. Ve skladbě péče však převažuje poskytování sociální služby nad zdravotní.

Co domácnost A nabízí:
•	atypickou sociální službu v rámci domova pro osoby
se zdravotním postižením
•	specifickou péči o člověka s mentálním postižením
a podporu jeho blízkým
•	komplexní péči na sociálně-zdravotním pomezí
•	dobrý příklad pro další sociální služby pro osoby
se zdravotním postižením

Co domácnost A nenabízí:
•	nesupluje nemocnici, poskytuje služby na pomezí
sociální a zdravotní péče
• neposkytuje kompletní služby zdravotnického 		
zařízení
•	nezaměstnává lékaře poskytujícího služby
klasického hospice

Aktivity domácnosti A zahrnují také odpovídající podmínky pro důstojné odcházení osob s mentálním postižením ze života. V tomto jsme první v České republice.
Tým nové domácnosti se zaměřuje na pomoc lidem žijícím s mentálním postižením, které zároveň sužují chronické bolesti nebo onemocnění, která vyžadují vyšší míru
podpory sociálních a zdravotních pracovníků. Součástí
poskytované péče pro osoby s mentálním postižením je
zdravotní a sociální pomoc v terminálním stadiu živo-

ta tak, aby odcházení každého člověka bylo v maximální
míře důstojné, klidné a pokud možno v kruhu nejbližších.
Proč jsme se rozhodli poskytovat takové služby?
V případě závažných onemocnění se u osob s mentálním postižením setkáváme s velkými problémy, kdy je
potřebná hospitalizace. Někteří lidé žijící s mentálním postižením obtížněji rozumí tomu, co se se kolem nich děje,
co je nemocnice, proč mají být v cizím prostředí, proč
tam musejí zůstat, jak se zde mají orientovat, chovat a na
koho se obracet.
Velký vliv na jejich chování mají nejistota a strach z neznámého, případně hraje negativní roli takzvaný efekt bílého pláště. Takový člověk pak často nerozumí, co se děje
v jeho těle (míra bolesti, omezení hybnosti apod.). Jeho
přirozené obavy a strach vyústí často v paniku, někdy
v atypické chování, nezřídka přichází agrese. Může ohrožovat sebe i své okolí a zcela jistě závažným způsobem
narušuje přirozený chod lůžkového zdravotnického zařízení a současně sám trpí.
Ani personál běžného lůžkového zdravotnického zařízení není na práci s lidmi s postižením připraven. Akutní
lůžkové oddělení nemá dostatečnou kapacitu personálu,
který by se takovému pacientovi věnoval, sestry ani lékaři
nejsou na práci s mentálně postiženými lidmi připraveni,
nevědí, jak s nimi pracovat nebo hovořit, a ani materiálně
není běžné lůžkové oddělení na takovou péči dostatečně
vybaveno.
Situace, kdy musí být člověk s mentálním postižením
hospitalizován, končí často využíváním opatření k omezení pohybu pacienta, kdy je nemocný k lůžku „kurtován“

popruhy nebo je farmakologicky utlumen, popřípadě obojí. A to je z našeho pohledu nedůstojné.
Podobně není na péči o umírající osoby s mentálním
postižením připraven ani hospic. Situace je zde lepší než
na běžném akutním lůžkovém oddělení nemocnice, ale
podmínky nejsou ideální. Samo prostředí hospice je pro
umírajícího člověka s mentálním postižením stejně cizí
jako prostředí nemocnice. Hospic přijme člověka s mentálním postižením spíše náhodně.
Výsledkem výše uvedeného je, že běžná zdravotnická
zařízení a hospice umírající pacienty s mentálním postižením nevítají a při péči o ně nepostupují tak, jak by postupovaly v případě lidí bez takového postižení. Naše aktivity však nejsou obžalobou zdravotní péče či služeb
hospiců. Jsme přesvědčeni, že lidé s mentálním postižením si zaslouží profesionální služby a důstojný přístup, ať
se do života vracejí, nebo z něho odcházejí.

Památka zesnulých –
Dušičky

PODZIM

Jako každý rok jsme začátkem listopadu s našimi uživateli a kolegy navštívili
hřbitov, abychom uctili památku zesnulých. Společně s panem Kordou
z lhotecké farnosti jsme zavzpomínali na všechny, kteří nám byli blízcí a již nejsou
mezi námi, a zapálili jsme svíčky. Každoročně je tento den také příležitostí setkat
se s opatrovníky našich zemřelých uživatelů.

Den dýňování
Podzimní dny jsme si na začátku listopadu prozářili
oranžovou - usedli jsme, vzali do rukou všemožné nástroje
a dlabali a řezali dýňovou úrodu. Výsledkem byly nejen krásné
dekorace, ale také spokojené žaludky, plné výborné dýňové
polévky. Uživatelé se báječně bavili, procvičili si manuální
zručnost a měli zase jednou možnost se ve velkém počtu
sejít a popovídat si.
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První školní den
První školní den se u nás řeší úplně stejně jako v běžných
rodinách. V srpnu chystáme školní pomůcky, aby mohli
naši studenti vyrazit připraveni vstříc dalšímu roku studií.
Spolupracujeme např. se ZŠ Kupeckého - Modrou školou a
ZŠ Ružinovská. Dospělí klienti navštěvují skrze Euroinstitut
a Diakonii ČCE speciální vzdělávací program a naše imobilní
uživatele juniory navštěvuje paní učitelka Blanka Němcová
přímo v našem Domově, kde se jim věnuje i na základě
individuálních vzdělávacích plánů.
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ZIMA

Novoroční přání
Domácnost C: Pan Ivan Moringl by si do nového roku přál hlavně zdraví. Aby byl zdravý on sám a jeho maminka. Domácnost B:
Libuše Pikhartová - hlavně zdraví, ať nám jde divadlo a máme hodně vystoupení, ať jsou na nás všichni hodní, jako jsou. Domácnost
D: Josef Černý si přeje bydlet na samostatném pokoji a přeje si, aby mu vyšla práce, kterou má na jaro slíbenou. Domácnost F:
František Šafařík si do nového roku přeje tašku, pan Karel Hlahůlek Transformers. Domácnost MA: Markéta Sixlová - chtěla bych
být hlavně zdravá, ale úplně nejvíce si přeji najít pro sebe nějakého hodného partnera, který by mě vzal na procházku někam ven
nebo třeba do kina. Domácnost MB: Roman Janus by si přál, aby mu v příštím roce vydržela práce a vydělával si peníze a mohl si
za ně koupit, co bude potřebovat. Domácnost MC: Jan Macas si přeje v novém roce hodně zdraví a štěstí. Aby ten příští rok byl lepší
než ten letošní. A všichni se měli rádi a nebyli na sebe zlí. Domácnost E: Michal Kopecký by si do nového roku přál pastelky a sešit.

SKAUTKY Z PRAHY 4 NÁM
ZAHRÁLY NA KYTARU
A ZAZPÍVALY KOLEDY…

Vánoce

… ZAŠLI JSME SI NASVÁTEČNÍ MŠI…

… VYCHUTNALI SI
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI …

… A PAK UŽ JEN DOUFALI, ŽE JEŽÍŠEK
NECHAL NĚCO POD STROMKEM I NÁM. :)

Nejkrásnější svátky v roce se rychle přiblížily a my jsme se krásně připravili a natěšili. Vyrobili jsme adventní věnce, vyrazili
za Mikulášem do ulic, navštívili trhy na Staroměstském náměstí v Praze, upekli cukroví, nakoupili vánoční stromky a kapříky,
uspořádali vánoční koncert kapely Ajeto! a samozřejmě připravili a snědli kapra s bramborovým salátem a nakonec jsme nedočkavě vyrazili pod stromeček pro dárky! Naše Vánoce jsou šťastné a veselé.
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Rozsvěcení vánočního
stromku
Každý rok se u nás v Domově Sulická koná rozsvěcení vánočního
stromku. 4. 12. jsme mohli začít naplno vychutnávat vánoční atmosféru,
ochutnat staročeské dobroty a nakoupit si adventní věnce, svíčky či
keramiku na našem jarmarku. Našel se zde i nějaký ten horký svařený nápoj
na zahřátí těla i duše.

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 společných setkání.
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JARO

Zabijačka na Sulické
Již tradičně si necháváme na konci ledna dovézt pořádný kus pašíka
a porcujeme, vyrábíme prdelačku, jitrnice, jelítka a pak to všechno
pěkně sníme :-). Když mají klienti zájem, sami si výrobu vepřových
dobrot zkouší za asistence profesionálních řezníků. Moc nám všem
chutnalo a za rok si dáme repete. Mrkněte na fotky do galerie, jak to
všechno u nás vypadalo, vůně je bohužel nepřenosná :-).

Lahovický masopust
Již tradičně si necháváme na konci ledna dovézt pořádný kus pašíka
a porcujeme, vyrábíme prdelačku, jitrnice, jelítka a pak to všechno pěkně
sníme :-). Když mají klienti zájem, sami si výrobu vepřových dobrot zkouší
za asistence profesionálních řezníků. Moc nám všem chutnalo a za rok si
dáme repete. Mrkněte na fotky do galerie, jak to všechno u nás vypadalo,
vůně je bohužel nepřenosná :-).

Domácnost D pobývala
v rekreačním středisku
PROSAZ
Již tradičně si necháváme na konci ledna dovézt pořádný kus pašíka
a porcujeme, vyrábíme prdelačku, jitrnice, jelítka a pak to všechno pěkně
sníme :-). Když mají klienti zájem, sami si výrobu vepřových dobrot zkouší za

Velikonoce
v Domově Sulická
Již tradičně si necháváme na konci ledna dovézt pořádný kus pašíka
a porcujeme, vyrábíme prdelačku, jitrnice, jelítka a pak to všechno pěkně
sníme :-). Když mají klienti zájem, sami si výrobu vepřových dobrot zkouší
za asistence profesionálních řezníků. Moc nám všem chutnalo a za rok si
dáme repete. Mrkněte na fotky do galerie, jak to všechno u nás vypadalo,
vůně je bohužel nepřenosná :-).

asistence profesionálních řezníků. Moc nám všem chutnalo a za rok si dáme
repete. Mrkněte na fotky do galerie, jak to všechno u nás vypadalo, vůně je
bohužel nepřenosná :-).

LÉTO

Chci se líbit

Tradiční akce „Chci se líbit“ dosáhla díky návštěvě profesionálních
kadeřnic ze společnosti Klier netradičně velkých rozměrů. Všichni
klienti měli možnost nechat si upravit vlasy podle svých představ na
profesionální úrovni. A tak motto kadeřnictví Klier „Vaše vlasy – naše

Slavnostní otevření kavárny

vášeň“ stalo skutečností v našem Domově. Děkujeme vám za to!
Ve středu 5. 6. 2019 jsme s velkou slávou otevřeli v našem Domově Sulická kavárnu. Nový interiér
ve světlemodrých odstínech se všudypřítomným motivem levandulí přímo vybízí ke chvilce poklidného
posezení a odpočinku u kávy.
Pro obyvatele a zaměstnance Domova jsme připravili širokou nabídku sladkých, ale i slaných dobrot,
které si mohli pořídit za symbolickou cenu 4 Kč. Rozhodně nic nezbylo…

Kavárnu můžete navštívit každý všední den od 8.00 do 12.00
a od 13.30 do 15.30 hodin.
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Vítání léta
Po velkých přípravách a velkém těšení

Ve srovnání s loňským rokem přišlo méně

proběhl v sobotu 15. 6. 2019 v areálu

návštěvníků, nejspíš vinou předpovědi

Domova Sulická již tradiční festival Vítání

počasí, která předvídala vysoké teploty

léta. Cílem této každoroční akce je nejen

a uprostřed dne bouřku, která se našemu

se pobavit a připravit našim uživatelům

festivalu nakonec úplně vyhnula. Nicméně

a zaměstnancům krásné odpoledne plné

je pravda, že chladnější počasí by uvítali

hudby, tance, zpěvu a jiných aktivit, ale

účinkující i návštěvníci.

i přiblížit všem, kdo mají zájem, život
v Domově a otevřít naši službu kromě rodin,
kamarádů a známých i nejširší veřejnosti.
Letošní program byl opravdu bohatý.

Vystupovaly kapely zejména v rytmu funk
a ska a určitě největší ohlas měla romská
kapela Chave rumungre, která roztancovala
úplně všechny. Pro děti byl připravený
skákací hrad a malování na obličej, takže
se po areálu pohybovalo velké množství
spidermanů. Úžasná byla prezentace

Všichni bychom si moc přáli, aby se
festival Vítání léta dostal do širšího povědomí
obyvatel Prahy, hlavně pak z nejbližšího okolí
Domova, aby se tak kdokoliv mohl ujistit, že
jiný nemusí znamenat ohrožující, ale spíš
že jiní a normální jsme vlastně všichni.

výrobků dílen, všechny zaujaly zejména
překrásné obrazy, výsledek práce našich
uživatelů. Zábavu a radost jsme si užili i při
divadelním a tanečním workshopu.
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Mých 5 let v Sulické
MGR. ET MGR. PETRA KONEČNÁ, DIS., METODIK KVALITY
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Moje pracovní cesta se s Domovem Sulická protnula právě v tomto
období, před 5 lety, kdy mě kvůli spolupráci oslovila paní ředitelka Lenka
Kohoutová. Bylo to nedlouho poté, co jsem ukončila spolupráci na projektu, který se zaměřoval na transformaci pobytových ústavních služeb
v ČR. Byla jsem tedy vyzbrojena know-how a rovněž plná entuziasmu
a elánu pro zavádění změn. Můj první zážitek byl plný zděšení a zmatku. Jednak jsem Domov v lesích ani s pomocí mapy nemohla vůbec najít
a jednak jsem poté, co jsem konečně do areálu dorazila, popasovala se
s bránou, která ve mně evokovala kasárnu či jiný vojenský areál, a konečně

se dostala dovnitř, jsem byla konfrontována s místní žitou kulturou. Ta byla reprezentována hloučkem
rozesmátých pracovníků, kteří právě evidentně trávili
předlouhou přestávku bez zájmu o cokoliv, co se děje
okolo, včetně péče o klienty.
Dále jsem se snažila navázat komunikaci s paní
vrátnou, ale domluva byla složitá tak jako vždy, když
chce komunikovat pouze jedna ze stran, navíc jsem
byla omámená směsicí přepáleného oleje a moči.
Pamatuji si, že jsem si řekla, že na takové pracoviště
opravdu nemířím. Poté ovšem paní ředitelka provedla taktický a chytrý tah, jednak mi představila své
vize a jednak mě provedla jednotlivými odděleními
a já jsem měla možnost setkat se s lidmi, kteří zde žili.
To byl první moment, kdy jsem si řekla, že by ta práce
stála za tu námahu, právě kvůli těmto lidem. Takové
návštěvy jsem absolvovala ještě dvě, než jsem kývla
na spolupráci.
Pamatuji si, že jsem zde prožívala období bezmoci a vyčerpání. Probděla jsem několik nocí. Tyto
noci vždy přicházely po setkáních s pracovníky, a to
jak z přímé péče, tak z vedení. Mám v živé paměti

první metodické setkání s tehdejším sociálním
pracovníkem, kterého jsem pravděpodobně jako
první zasvěcovala do principů zákona o sociálních
službách a aktuálních trendech v poskytování pobytových sociálních služeb. Byla jsem přímo zděšená,
když jsem nahlédla do dokumentace klientů a tam
se seznámila například s dokumentem Přání a souhlas opatrovníka, kde se opatrovníci vyjadřovali k tomu, zda si přejí, nebo nepřejí samostatné vycházky a zda si přejí, či nepřejí, aby Domov zajišťoval
pro klienta nákup základních věcí, jako hygienických
prostředků a oblečení. Nikde ani památky po tom,
že je možné, aby se v rámci možností klient rozhodl
sám, jaký druh sprchového gelu či tuhého mýdla si
zakoupí, nebo že se vyjádří ke svému oblečení. Stejná izolovanost klientů od možnosti se rozhodovat
panovala i ve všech ostatních oblastech jejich života. Další bezesná noc byla po jedné z prvních návštěv
přímo oddělení kde klienti žili a kde jsem strávila nějaký čas. V koupelně jsem viděla ty typicky ústavní
prvky, jako řadu pověšených společných ručníků,
toalety bez dveří, erární holicí strojky, erární houby
na mytí a dva zubní kartáčky pro 18 klientů. Všechny
tyto skutečnosti jsem vždy hned reflektovala
sloužícímu personálu, a po krátké době jsem se tak
stala „velmi oblíbenou kolegyní“.

Byla jsem první, kdo s řadovými pracovníky mluvil
o lidských právech a právech lidí s jakýmkoliv postižením. Byla jsem první, kdo mluvil o nutných změnách
v architektonických přestavbách, když se 5- a 6lůžkové pokoje přestavěly na pokoje menší a neprůchozí.
Měla jsem velké štěstí, že jsem měla spojence v paní
ředitelce, která jednak slyšela na moje požadavky
a podněty a jednak sama přicházela s nápady, co je
třeba změnit dle jejích vizí. Postupně se k nám přidávali další a další zaměstnanci včetně vedoucích, což
při zavádění změn pomohlo. Na pomoc nám přispěchali i kolegové z Národního centra podpory transformace, se kterými jsme začali dlouhodobě spolupracovat a kteří nám pomohli s prvním strategickým
plánem, který jsme prezentovali našemu zřizovateli
v roce 2015, a získali tak zelenou pro další změny.
Postupem času jsme nastartovali procesy změn
ve všech oblastech služby, od sociální, kde jsme se
zaměřili kromě úrovně bydlení a kvality péče i na ob-

last zaměstnávání klientů, vzdělávání, terapie, vztahy
a volný čas. Pokračovali jsme oblastí zdravotní, technicko-hospodářskou až po kuchyň. Podařilo se nám
navázat lepší spolupráci s opatrovníky i blízkými našich klientů. Navázali jsme lepší spolupráci s místní
komunitou a v několika případech se nám podařilo
naše klienty včetně dětí podpořit tak, aby mohli náš
Domov úplně opustit a žít jinde, v běžné společnosti,
podle svých představ. To vše jsme dokázali díky tomu,
že se k nám přidali naši zaměstnanci, kteří začali klienty více vnímat jako partnery, a ne jako děti nebo
nemohoucí pacienty. Tento proces zaváděných změn
lze označit za proces humanizace pobytové sociální
služby, jehož výsledkem je i nová služba chráněného
bydlení, kterou poskytujeme, a od září 2019 rovněž
domácnost A. Domácnost A má z mého pohledu dva
hlavní cíle, a to doprovázet lidi s mentálním postižením na jejich poslední cestě, tak aby nebyli sami, žili
důstojně a v co nejlepších podmínkách mezi lidmi,
kterým na nich záleží. A rovněž podpořit lidi, kteří třeba nejsou na konci své cesty, ale jejichž zdravotní stav
vyžaduje intenzivní ošetřovatelskou péči, která jim
bude poskytnuta ve známém prostředí, a lidmi, kteří
se s nimi umí dorozumět a se kterými mají vztah.

tělesným postižením, dušením onemocněním či lidí
v seniorském věku.
Lidé bez ohledu na svůj zdravotní stav, pohlaví, náboženství, sociální status či věk mají mít možnost
zvolit si, kde a s kým budou svůj život trávit. Velkou
kapacitou pobytových služeb a nedostatečnou kapacitou malých komunitních služeb nebo nedostatkem
podpory v domácím prostředí jim nabízíme pouze jeden model - jen jednu z variant. Pokud je však pobytová služba jediným řešením jejich situace, měli by
mít možnost žít v menším zařízení, které umožňuje
osobnější vztahy i přístup. To je důvod, proč se dlouhodobě v naší službě snažíme o snižování kapacity,
a je to náš cíl do dalších let.

I přes všechny zmíněné úspěchy, kterých jsme dosáhli a za které patří dík jak paní ředitelce Lence Kohoutové, tak všem kolegům, kteří mi kdy pomohli,
bych chtěla závěr této retrospektivy věnovat zamyšlení nad obecnou změnou systému pobytových sociálních služeb. Domnívám se, že přes všechny humanizační kroky není model velkých pobytových služeb
stále ideálním místem pro život lidí s mentálním nebo
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Přání do dalších let:

PŘÁNÍ OTCE KORDY

KYTARY.CZ

Domov Sulická je pro mě takovou oázou uprostřed spěchajícího a dravého světa. Zdejší obyvatelé tu mohou zažít skutečné
přijetí - bereme tě, jaký jsi, a máme tě takového rádi. Otevřením
domácnosti A budou toto moc prožívat i v úplném závěru svého
pozemského putování. Moc děkuji paní ředitelce a celému týmu
za jejich obětavou práci, zápal a odvahu dělat věci třeba i nově
a jinak. Přeji a vyprošuji jim dostatek vytrvalosti a lidí ochotných pomoci. Obyvatelům pak aby Domov byl jejich skutečným domovem.
Pomáháme lidem prožívat radost z hudby a jsme rádi, že
jsme mohli pomoci i s vybavením pro muzikoterapii v DOZP Sulická. Přejeme vám, ať vám to stále tak skvěle ladí i v dalších
letech, ať vám hudba pomáhá ukázat světu vaše emoce, rozvinout komunikaci, vztahy, učení i pohyblivost. Hudba je lék, a to
nejen pro duši, ale i pro tělo. Vaše Kytary.cz. Zdravíme Sulickou.

Visáči zdraví Domov Sulická! Vzpomínáme na taškařici, kterou jsme vyvedli letos zjara. Ať se daří všemu osazenstvu i časopisu! Punk s vámi!

VISACÍ ZÁMEK

SUPICE A TŘI SESTRY
Život je takovej a jinej nebude. Barevný časopisy, usměvavý tváře,
všichni jsou spokojení, mladí, staří, zdraví. Jezdíme hrát do světa,
a proto víme, že nic není, jak se tváří, za pár hodin všechno se zblázní
a každému se může stát něco, co nečekal…
Všechny ty hrůzy, co z médií plynou,
nedokázat se o sebe postarat - některé věci se změní a nic už není jisté!
Už to na mě zase leze, ty mý divný stavy
a určitě bych ocenil, kdybych věděl, kde se můžu zas dát dohromady,
Však cizincem jsem já zde dnes,
a tak se pomalu ztrácím – celej život před sebou.
Myslím, že vím, co se sebou - leda že by ne.
Vědět, že existuje tohle místo - lepší časy asi nepřijdou,
pochybnosti však stále vítězí - něco se změnilo a já znám místo,
kde i přes omezení můžu žít běžný život.
Člověk by měl stanovit záhy smělé cíle a snažit se jich tak ňák dosíci,
je za tím náhoda a taky trocha píle a jsou tu i lidé, kteří vědí, jak mi pomoci.
Že jsem velkej, rozumnej a vytyčím si cíl, k němu budu přímo mířit
jistě ze všech sil, je to dřina, ale vyplatí se poslouchat rady.
A taky žádný nový ocenění - a to je pravda, to můžem říct,
tahle práce se většinou dělá tiše, bez očekávání nějakých ovací,
Vystál důlek, sám před domem snů ,
ale zázraky se dějí, i systémem se dá pohnout pro dobrou věc!
Gratulace pro Domov Sulická!
(Nemáme moc rádi hudbu, nemáme k ní vlohy,
hlavně že se dobře bavíme. :-)))
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Pracující klienti

PAN JAN SLOBODNÍK

PAN VÁCLAV KREJČÍ

PAN ROMAN JANUS

Pracuje v bistru „Mezi řádky“ na FF UK na náměstí Jana

V ČMSS v Praze 10 pracuje již třetím rokem. Vykonává

Jeho zaměstnavatelem jsou Pražské služby, a. s., se

Palacha, zaměstnavatel: Startujeme, o. p. s. U tohoto za-

zde pomocné práce – v pondělí a ve čtvrtek sváží nádobí

sídlem ve Vysočanech, zanedlouho zde dovrší jeden rok

městnavatele pracuje již řadu let, na základě vlastního

z kuchyněk z celého objektu do centrální kuchyně, ve

práce. V současné době pracuje na úseku dopravního

rozhodnutí již na plný úvazek. V kolektivu spolupracovníků

středu doplňuje papír do tiskáren v budově. Pan Krejčí

značení, nově na pracovní pozici manipulační dělník. Pan

i asistentů je velmi oblíbený. S nadšením se hlásí na caterin-

do práce chodí moc rád, pochvaluje si, jak to tam všude

Janus dostává od zaměstnavatele benefity ve formě stra-

gové akce, které jeho zaměstnavatel mimo jiné také pořádá.

krásně voní a jak jsou k němu milí.

venek a poukázek Flexi Pass. V zaměstnání se mu velmi líbí.
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická
Kompletní přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách v sekci Informace.

www.domov-sulicka.cz
Fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku.

www.facebook.com /dozpsulicka /

Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4, tel.: +420 270 006 570,
bankovní spojení: 2001270001/6000, IČ: 70873046

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

