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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážené dámy a pánové, 

jako ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením 

Sulická vám poprvé předkládám výroční zprávu našeho zařízení. Co 

tedy přinesl rok 2012 v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

Sulická?  

Jak jsem po svém nástupu do funkce ředitele 1. 10. 2012 

v průběhu podrobného seznamování se se situací v organizaci 

zjišťoval, byl to rok završující několikaleté období, které pro organizaci 

mnoho dobrého nepřineslo. Byl to rok plný nutných a zásadních změn 

ve všech oblastech působení organizace a plný zvratů. K 

nastartování jejich realizace jsme využili finančního a personálního 

auditu. Musím přiznat, že oba dokumenty nebyly radostným čtením. 

S nejnutnějšími změnami již započala má předchůdkyně Mgr. Zuzana 

Steinbauerová, která byla pověřena řízením organizace do řádného jmenování nového ředitele. Tyto 

nutné změny pomohly nastartovat lepší období Domova. 

Podrobnosti o situaci v jednotlivých úsecích péče o naše uživatele naleznete v jednotlivých 

kapitolách výroční zprávy. Po mém nástupu jsme se museli zaměřit na nastavení fungujícího systému 

organizace. Hodně úsilí jsme věnovali aktualizaci vnitřních předpisů, smluv o poskytování našich služeb a 

inventarizaci majetku. Našim prvořadým úkolem však bylo stabilizovat finanční situaci, která byla kritická a 

přes značné úspory v rozpočtu i v příštím roce nebude, díky vlivu řady faktorů, jednoduchá. Bylo potřeba 

snížit počet zaměstnanců, změnit organizační strukturu organizace. Dlouhodobým úkolem je stabilizace 

celého, nově se tvořícího týmu zaměstnanců.  

Zásadní změna nastala v zajištění péče o naše uživatele. Vedoucími jednotlivých oddělení se staly 

zdravotní sestry. Tento krok byl a nezbytný vedl ke zkvalitnění péče o naše uživatele. K zásadní změně 

došlo na úseku stravování. Vaření z polotovarů bylo nahrazeno vařením z čerstvých surovin. Tato změna 

přinesla zejména zkvalitnění stravy připravované naší kuchyní, ale také nemalé úspory, které jsme využili k 

zajištění větší pestrosti stravy. Stravu v našem zařízení bude nově posuzovat i stravovací komise složená 

ze zaměstnanců organizace a zástupců rodičů a opatrovníků. Nově byl sestaven tým aktivizačních 

pracovníků známý jako A tým. Tato změna byla doprovázena i koncepční a systémovou změnou 

v aktivizaci našich uživatelů. Program A týmu bude pravidelně vyvěšen a aktualizován na našich www 

stránkách. 

Velkou pozornost věnujeme samozřejmě sociálnímu úseku. Ať už jde o zahájení aktualizace 

standardů sociálních služeb, mapování potřeb jednotlivých uživatelů, komunikace s rodiči, opatrovníky 

příslušnými úřady a institucemi. Na tomto úseku jsme si dali nemalý cíl, kterým je zlepšení práce 

sociálních pracovníků, ale také rozšíření nabízení sociálních služeb. Věřím, že i tento cíl bude splněn a 

výsledky budete moci sami v průběhu času posoudit.  
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Počátkem roku 2013 začala fungovat supervize. Podmínky pro zahájení supervize v naší 

organizaci, jsme připravili koncem roku 2012 a od ledna roku 2013 proběhla první sezení s pracovníky 

provádějící supervizi. Jsem přesvědčen, že všechny tyto kroky pomohou vrátit náš Domov ke 

standardnímu fungování podobných zařízení. 

Uvědomuji si, že téměř všechny změny měly dopad na klid a pohodu našich uživatelů, a i proto 

jsme započali otevřenou komunikaci a spolupráci s jejich rodiči a opatrovníky. Bylo založeno Sdružení 

rodičů, opatrovníků a přátel Domova se zdravotním postižením Sulická.  

Ve stručném výčtu toho, co přinesl rok 2012 v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

Sulická, nemohu vynechat ani znovuzahájení provozu detašovaného pracoviště Murgašova, jehož budova 

prošla za poslední dva roky zásadní rekonstrukcí v hodnotě 88 mil. korun. S jeho znovuuvedením do 

provozu nám byla velmi nápomocna firma UNILEVER s.r.o., jejíž zaměstnanci se spolupodíleli na 

přestěhování našich uživatelů z jejich dočasného domova v Domově seniorů v Hájích a našeho 

detašovaného pracoviště v ulici Žilinská v Praze 4 - Spořilově. Za což jim patří mé velké poděkování.  

V nově zrekonstruované budově Murgašova, mimo jiné, nabízíme chráněné bydlení ve 14 

garsonkách. Samozřejmě rozjezd nového pracoviště sebou přinesl i řadu „dětských nemocí“, které jsme 

„léčili“ za plného provozu a s porozuměním uživatelů, jejich rodičů, opatrovníků, ale i zaměstnanců. Všem 

patří za jejich vstřícnost, porozumění a trpělivost mé poděkování. 

Naše úsilí jednoznačně směřuje přes zkvalitnění poskytovaných služeb ke spokojenému uživateli, 

ale také ke spokojenému zaměstnanci, který se bude cítit plnohodnotným a platným členem týmu Sulická. 

Rok 2012 tedy byl pro nás pro všechny nelehkou zkouškou, ve které jsme, myslím si, obstáli. 

Zakončili jsme jej i prvními sponzorskými dary, které celkem činily 108,1 tisíc korun. 

Proto chci závěrem mých řádků poděkovat zejména všem sponzorům, Chci také poděkovat 

rodičům a opatrovníkům za jejich přízeň, vstřícnost a porozumění s jakým sledovali naši nelehkou situaci a 

přijímali naše změny. Ale také všem těm, kteří nás podporují a projevují nám svou přízeň. 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Jiří Matušek 

                                                                                                                  ředitel DOZP 
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1 VEDENÍ DOMOVA 
 

Mgr. Jiří Matušek, email matusek@dozp-sulicka.cz 

ředitel DOZP 

 

Mgr. Marta Jeklová, email jeklova@dozp-sulicka.cz 

statutární zástupce ředitele 

 

RNDr. Jana Přihodová, email prihodova@dozp-sulicka.cz 

zástupce ředitele 

 

Eva Bednářova, email bednarova@dozp-sulicka.cz 

vedoucí pro zdravotní úsek 

 

Adam Dvořák, email dvorak@dozp-sulicka.cz 

vedoucí technického úseku 

 

  

mailto:matusek@dozp-sulicka.cz
mailto:jeklova@dozp-sulicka.cz
mailto:prihodova@dozp-sulicka.cz
mailto:bednarova@dozp-sulicka.cz
mailto:dvorak@dozp-sulicka.cz
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2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

2.1 Zdravotní úsek 

 
Zdravotní péče byla a nadále bude zajištěna plně kvalifikovanými odborníky – 11 všeobecných 

zdravotních sester, které se také podílejí na individuální péči o uživatele a pomáhají při „mapování“ 
potřeb všech uživatelů. Péče je zajištěna 24 hodin denně. V roce 2012 došlo k zásadní změně v přístupu 
zajištění péče a fungování Domova pro osoby se zdravotním postižením, (dále jen DOZP Sulická). 
Zdravotní sestry se staly vedoucími oddělení a část z nich vykonává svoji činnost na ambulanci. Tímto jsou 
plně pokryty potřeby uživatelů DOZP Sulická a současně je kvalitněji zajištěna péče o uživatele.  

 
V roce 2012 jsme spolupracovali s psycholožkou, která je oporou nejen pro klienty, ale i pro nás 

zaměstnance. Během uplynulého roku jsme získali ke spolupráci neurologa, který od ledna 2013 převezme 
do péče naše klienty. Podařilo se nám vyřešit problémy s obvodním lékařem, od února 2013 u nás bude 
pracovat nová lékařka. Od listopadu k nám dochází 2 psychiatři, stomatolog, dále spolupracujeme 
s diabetologem, ORL lékařem, ortopedem, internisty a chirurgy v Thomayerově nemocnici v Krči. 

 
Podařilo se získat kvalitního dodavatele léků, inkontinentních pomůcek, nutričních přípravků. 
 
Pro zkvalitnění péče o naše uživatele plánujeme, že v roce 2013 rozšíříme tuto péči i o 

rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta a pracovníka, který ovládá canisterapii . Tím dojde ke zlepšení 
zdravotní péče o naše uživatele. 

 

2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK 
 
V roce 2012 v rámci zkvalitnění sociálních služeb se začalo postupně s aktualizováním standardů 

kvality sociálních služeb. V tomto roce každý náš uživatel má „svého“ klíčového pracovníka, který mu 
pomáhá zajišťovat a realizovat jeho individuální potřeby a přání. Pracovníci jsou všímaví k potřebám 
každého uživatele a „mapují“ jejich potřeby. Pro větší přehlednost a průkaznost v poskytování péče je vše, 
co se děje s uživatelem naší služby zaznamenáváno do softwarového programu „Preus - Sledování péče“. 
Tento program slouží především pracovníkům k vytváření ošetřovatelských a individuálních plánů, včetně 
sledování jednotlivých úkonů vedoucích k jejich plnění. Na základě porovnání vytvořeného plánu a 
provedených úkonů u uživatelů, umožňuje program sledovat i neprovedené úkony, poskytnout péči jak 
dle pracovníků, tak i uživatelů, a to po jednotlivých denních záznamech, či provést vyúčtování za 
poskytnutou péči uživatelům a v rámci přehlednosti a průhlednosti poskytnout opatrovníkům či zákonným 
zástupcům informace o poskytované péči a aktivitách pro naše uživatele. 

 
Pochopitelně zajišťujeme i další vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči (povinnost 

vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb.). Vzdělávání bylo zaměřeno na roli „klíčového pracovníka“, praktické 
dovednosti v práci s uživatelem, a především pak v komunikaci a etice jejich povolání, a i též v etice 
vedoucí především směrem ke klientovi a jeho rodinným příslušníkům. 

 
Pracovníky vhodně motivujeme a podporujeme. Vzdělávání jim zajišťujeme zdarma a (pokud je to 

možné) přímo v našem zařízení. Snažíme se prohlubovat jejich sociální, praktické a organizační dovednosti 
a schopnosti.  

 
Pracovníkům tak budeme od roku 2013 v rámci dalšího vzdělávání a pomoci a podpory ze strany 

zaměstnavatele zajišťovat pravidelné supervize, kde se jim dostane podpory a pomoci („oči zvenčí“) od 
plně kvalifikovaných supervizorů. 
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Celková sociální práce se odehrává od listopadu 2012 v našem zařízení nejenom jako sociální 
práce s jednotlivcem, ale také jako sociální práce s celou rodinou klienta. Především opatrovníkům 
poskytujeme základní sociální a odborné sociální poradenství, protože nejenom naši uživatelé nám 
stárnou, ale i rodinní příslušníci jsou již ve věku seniorském. Či-li i některá sociální pomoc směřuje i do 
oblasti sociální práce se seniory – našimi uživateli, ale i s jejich rodiči – seniory. 

 
Byla zavedena pevná pravidla pro přijímání žádostí zájemců o naši službu, pravidla, respektive 

jednací řád Komise pro schvalování žádostí a terénní sociální šetření pro zájemce a následně pro žadatele 
– čekatele v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

 

2.2.1 Sociální pracovnice 

 
V roce 2012 pokračovaly sociální pracovnice v aktualizaci již evidovaných žádostí o pobytovou 

službu. DOZP Sulická poskytuje celoroční pobytovou službu 145 uživatelům od 3 let bez omezení věku. 
 
Ke  31.12. 2012  byl stav 144  uživatelů, nejstaršímu bylo  79 let,  nejmladšímu   5 let, z  toho  je  

126 dospělých  a  18 dětí.  V péči zařízení je také 6 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Celkově v roce 2012 
odešel 1 uživatel do domácí péče, 3 uživatelé zemřeli a nastoupili 3 uživatelé z  pořadníku žadatelů-
čekatelů.  

   
V roce 2012 jsme poskytli 5 klientům přechodnou pobytovou službu pro rodiny, které se starají o 

rodinného příslušníka se zdravotním postižením.  
 
DOZP Sulická provozuje v Praze celkem 3 střediska – v ulici Sulická, Žilinská a Murgašova  a 

rekreační středisko Větrov u Frýdlantu v  Čechách. 
 
Zařízení bylo rozděleno na 8 oddělení – Sulická má celkem 5 oddělení, Žilinská -  1 oddělení, 

Murgašova -  1 oddělení v Sulické a v Domově seniorů Háje též 1 oddělení. Oddělení byla rozdělena (viz. 
výše) z důvodu rekonstrukce střediska Murgašova, která probíhala od roku 2010. V listopadu 2012 bylo 
středisko  Murgašova po rekonstrukci opět otevřeno a do těchto nových prostor se přestěhovali uživatelé 
ze Sulické, oddělení z   DS Háje a ze střediska Žilinská. Současná kapacita objektu Murgašova je 55 
uživatelů, kteří bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, garsonkách a dvougarsonkách.  

 
V rámci zkvalitnění péče o naše uživatele a v rámci jejich dalšího osobního rozvoje, bychom chtěli 

na detašovaném pracovišti Murgašova zřídit chráněné bydlení, které nám umožní posunout naše 
uživatele zase o krok vpřed. V garsonkách a dvougarsonkách již nyní žijí uživatelé, kteří mají předpoklady 
zvládat samostatnější bydlení. Ve středisku Žilinská bychom v příštím roce chtěli vybudovat denní 
stacionář a sociálně terapeutické dílny a rozšířit tak nabídku poskytovaných služeb. 

 
Od června 2012 došlo k organizačním změnám v oblasti péče o klienty. Byla zrušena místa 

vedoucích pracovníků v sociálních službách a nahrazena vedoucími jednotlivých oddělení - zdravotními 
sestrami. Nově bylo zřízeno aktivizační oddělení, tzv. A tým, který se stará o aktivizace jednotlivých 
uživatelů a to i v rámci skupinových aktivit. 

 
Naše zařízení spolupracuje také s různými  organizacemi, které zaměstnávají lidi s handicapem. 

Podařilo se nám pracovně začlenit 4 naše uživatele do programu „STARTUJEME o.p.s.“.  Pracují jako 
pomocný personál v pekařství a pohostinství pod dohledem asistenta v Jílovém u Prahy. Dále pak i 
spolupracujeme s občanským sdružením „Máme otevřeno“, které zajišťuje zaměstnávání našich uživatelů 
v kavárně, nebo pořádá kurzy v rámci projektu „S individuální podporou k zaměstnání“.  Kurzu se účastnili 
4 naši uživatelé, z toho 1 se pracovně uplatnil v kavárně Vesmírna. V Drutěvě pracuje 1 uživatel a  3 
uživatelé absolvovali kurzy v o.s. Martin při Odborném učilišti pro žáky s více vadami na Praze 3. 



 
 8 

 
Od konce roku 2012 se jedná s opatrovníky a rodiči o nových smlouvách o poskytnutí sociálních 

služeb a dodatků a výměny značení do auta. V této souvislosti sociální pracovníci čelí mnoha velmi 
nepříjemným námitkám ze strany opatrovníků a zákonných zástupců, které se týkají nákladů na 
ubytování, stravování a celkových nákladech na péči každého klienta. Proto byla také zavedena soustavná 
sociální práce s celými rodinami i širší rodinou, důraz je kladen na různé typy komunikace, především 
efektivní komunikace k dosažení dohody mezi poskytovatelem sociální služby a rodinnými příslušníky – 
opatrovníky a zákonnými zástupci. 

 
Na základě těchto skutečností – především soustavnou sociální prací s celými rodinami - se 

postupně daří uzavírat dohody o poskytovaných službách a hrazení nákladů ve smyslu uzavřených smluv. 
 
V průběhu roku 2012 byla každá sociální pracovnice proškolena v oblastech, které naše organizace 

zahrnula do individuálních plánů vzdělávání. Získáním dalších nezbytných dovedností a informací bylo 
přispěno k upevnění kompetencí, zkvalitnění poskytované služby, a to především směrem k uživateli. 
Účastí na supervizích (individuálních, skupinových, týmových atd.) bude rovněž dosaženo podpory, která 
vede ke zkvalitnění a efektivitě vykonávané práce jak mezi sociálními pracovníky, tak v rámci celé 
organizace. 

 
Práce sociálních pracovníků byla v roce 2012 zaměřena i na aktualizaci interních dokumentů a 

informačních materiálů organizace potřebných pro přímou práci nejen s uživatelem, ale důležitých i při 
prezentaci organizace vůči veřejnosti. V této souvislosti proběhla a probíhá aktualizace webových stránek, 
která je součástí celkové změny image organizace a její firemní kultury. Tento proces je dlouhodobějšího 
rázu, neboť v něm nemalou roli hrají finanční prostředky. Ve spojitosti s rozšířením výše uvedené sociální 
služby byla práce sociálních pracovníků orientována na rozšíření alternativních forem komunikace a na 
sociální práci s celou rodinou a terénní sociální práci.  

 
Sociální pracovnice vyřizují veškerou agendu týkající se uživatelů, spolupracují s orgány státní 

správy -  OSPOD, OS, ČSSZ, ÚP, školami, apod. Zastupují   uživatele  v  úředních jednáních, vyřizují  
záležitosti  týkající  se přídavků na děti, invalidních a starobních důchodů,  příspěvků na péči,  podávání 
návrhu na  úpravu  způsobilosti k právním   úkonům,  vyřizování  průkazek  ZTP/P, značení do auta, 
občanských průkazů,  pasů,  vkladních knížek,  apod. Rozhodnutím soudu jsou i poručníky pro některé 
klienty. 

 
Provádí základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství i pro rodinné příslušníky. 
 
Ke své práci využívají program „Preus - Sledování péče“, který dokládá pro opatrovníky a zákonné 

zástupce účelné využívání finančních prostředků a o hospodaření s těmito finančními prostředky – 
důchody, příspěvek na péči, přídavky na dítě, doplatky za pobyty, docházka klientů – zadávání pobytů 
mimo zařízení a kontrola, zadávání fakultativních služeb – jako např. kilometrovné, doprovody na 
individuální akce a nákupy a jejich správné čerpání za úhrady spojené s bydlením, stravováním a 
aktivizační činností pro uživatele naší služby. 
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3  AKTIVIZAČNÍ ÚSEK 

3.1 A Tým v roce 2012 
 

V první polovině roku 2012 aktivizace probíhala v rámci pracovníků v přímé péči na odděleních, 

uměleckou dílnou LIKUS, rehabilitací a fyzioterapií. V DOZP Sulická sice existovaly některé formy práce 

s uživateli, měly však okrajový charakter, nekoncepční průběh a postrádaly stanovení cílů a 

vyhodnocování jejich dosažení. Uživatelům byla ponechána přílišná vůle, zda se jim chce či nechce, bez 

objasňující nabídky možností a systematického přístupu. Již půlrok intenzívní práce ukázal, s jakým 

zaujetím se zařazují do uměleckých či sportovních aktivit. 

 

Auditem vytýkané nedostatky minulého období, tj. před organizační a obsahovou změnou, byly 

rovněž inspirací pro nastolený postup. 

 

 V průběhu srpna jsme prošli restrukturalizací systému péče DOZP Sulická, při které bylo nově 

vytvořeno oddělení aktivizačního týmu, tzv. A-tým. Pod nějž přešly veškeré aktivizační činnosti. V rámci 

snahy o co nejširší spektrum seberealizace našich uživatelů jsme aktivity A-týmu rozšířili o sportovní sekci 

pod vedením stříbrné medailistky z paralympiády v Londýně, Terezy Diepoldové. 

 

31.října 2012 měl A tým na starosti koordinaci akce „Kulový blesk“, při které se 48 uživatelů z dvou 

detašovaných pracovišť sestěhovalo do nově zrekonstruovaného objektu v ulici Murgašova. S tímto 

nelehkým úkolem nám pomohla společnost Unilever, zapůjčením stěhovacího auta a uvolněním svých 50 

zaměstnanců na pomoc se stěhováním. Do akce byli též zapojeni všichni zaměstnanci DOZP Sulická, 

včetně ředitele DOZP. Přispěním všech se podařilo uživatele DOZP Sulická přemístit a ubytovat v našem 

zařízení v Murgašově ulici. 

 

A tým se posléze podílel na aklimatizaci uživatelů, snažil se, aby si uživatelé osvojili návyk na nové 

prostředí. Díky hmotným darům kamarádů se podařilo objekt v Murgašově ulici dovybavit a plně uvést do 

provozu.  

 

3.2 „Jsme tu pro radost a rozvoj našich svěřenců!“ 
 

Cílem A-týmu je podpořit uživatele DOZP Sulická v jejich fyzických i psychických dovednostech, 
rozvíjet u nich běžné denní činnosti a potenciál, socializovat je do běžného života, nabídnout jim pracovní 
uplatnění, iniciovat jejich uměleckou tvořivost a zajistit dostatek vnějších podnětů k jejich rozvoji. Tomu 
všemu říkáme „aktivizace“. Pro nejefektivnější práci je A-tým rozdělen do dvou sekcí. 

 

3.2.1. Sekce první  

 

Pracovníci A týmu, (dále jen aktivizátoři) fungují přímo na odděleních. Jejich úkolem je rozvíjet a 
podporovat jednotlivé klienty v každodenních činnostech spojených s životem, motivovat je k těmto 
úkonům, vybírat jim aktivity dle jejich schopností a přání a ty s nimi vykonávat. Oddělení mají přiděleného 
svého aktivizátora, který komunikuje s uživateli služby a personálem oddělení čímž je služba maximálně 
přístupná všem uživatelům. Konkrétně na odděleních zajišťují účast klientů na aktivitách druhé sekce. 
Sami aktivně vytvářejí s klienty další činnosti, organizují výlety, procházky a návštěvy různých akcí. 
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3.2.2. Sekce druhá 

 
Tato sekce má na starosti specifické činnosti. Mezi ně patří umělecké aktivity, podpora a příprava 

k zaměstnávání uživatelů, provoz nácvikové kavárny, kulturních a pohybových aktivit. 
 
Umělecké aktivity 
 
V prostorách DOZP Sulická máme k dispozici výtvarné dílny, které jsou svým umístěním a 

vybaveností uzpůsobeny potřebám uživatelům.  
 
Umělecké dílny I a II: malba, linoryt, výroba recyklovaných briket, domácí dekorace, příprava a 

organizace výstav. 
 
Umělecká dílna LIKUS: Truhlářské výrobky, keramika, malba, BIO zahrada, háčkování, vyšívání, 

malba na hedvábí, domácí dekorace, organizace a účast na trzích. 
 
Zaměstnávání a jeho nácvik  
 
Snažíme se pomoci, aby naši uživatelé uplatnili získané znalosti a dovednosti na trhu práce. Část z 

nich našla uplatnění jako pomocné síly v kuchyni, při úklidu nebo v pekárnách. Na uplatnění dalších stále 
intenzivně pracujeme, a to s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem uživatelům. 
V Nácvikové kavárně se uživatelé učí práci s finanční hotovostí, připravují kávu, čaj či prodávají další 
sortiment. Kavárna tak kromě nácviku uvedených dovedností rozvíjí i schopnost komunikace. 

 
Sport 
 
Do této sekce patří návštěvy bazénu, skupinová cvičení, jóga, cvičení v posilovně. Zároveň jsme se 

zapojili do sportu v rámci Českého hnutí speciálních olympiád.  
 
 
Divadelně-pohybová sekce 
 
Divadelní spolek „MIMO MÍSU“, jehož heslem je „Nebojte se smát“ balancuje na hraně mezi 

klasickým výpravným divadlem a pohybovou formou umění s prvky Nového cirkusu. Tento spolek, i přes 
svůj název „Mimo mísu“, vůbec mimo mísu není. Již po několik sezón úspěšně vyprodává pražská divadla a 
sklízí ovace také na různých festivalech. V sezóně 2012 je hostem v proslulém avantgardním divadle A 
Studio Rubín. 

 
Taneční kroužky na pracovišti Murgašova cvičí taneční vystoupení jako rozvoj pohybových a 

rytmických dovedností a přípravu na další uměleckou kariéru v Mimo mísu.  
 
Kapela „A Jeto“ Desetičlenné hudební těleso hrající především písně z pohádek se v roce 2012 

účastnilo bezpočtu lokálních festivalů. 
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Další aktivity A týmu 
 
Integrace nově příchozích uživatelů. Organizace vycházek, výletů, účast na sportovních akcích a 

v případě potřeby pomoc se vším co je třeba. 
 
Prezentace a pravidelné aktivity  DOZP Sulická , Praha 4 

 

15.12. Prodejní výstava, Vánoční trhy,  Albrechtice v Jiz. horách 

6.-8.12. Prodejní výstava, OC Novodvorská Plaza 

6.12.  Mikulášský lehkoatletický víceboj, Hala Otakara Jandy  

5.12. Mikulášská besídka, DOZP Sulická 

27.11. Plavecké závody, Louny 

7.10. Divadelní představení Baron Prášil, A Studio Rubín 

Červen a červenec 2012 Tábory Větrov 

13.6.2012 Festival Vítání léta, DOZP Sulická 

10.5.2012 Prodejní výstava, Poliklinika Chodov 

4.4.2012 Prodejní výstava, OC Novodvorská Plaza 

3.4.2012 Prodejní výstava, Letiště Praha 

Na všech akcích, které pořádáme rádi uvítáme i rodiče a přátele DOZP Sulická. 
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4 STRAVOVÁNÍ 
 
Zařízení má vlastní dietní systém, podle nějž se připravuje dieta č. 3 – základní, dieta č. 2 – šetřící, 

dieta č. 9 – diabetická a dieta č. 9/2 – diabetická šetřící. Strava je podle potřeb uživatelů také mechanicky 
upravená (mleté maso, mix aj.). Individuální dietu sestavuje nutriční terapeutka (ve spolupráci s 
uživatelem) pro konkrétního uživatele se specifickými nároky na výživu kvůli jeho zdravotnímu stavu. 
Nutriční péče je zajištěna multidisciplinárně – vzájemnou spoluprací s jednotlivých oddělení se 
stravovacím úsekem. 
 

Během roku 2011 se nám podařilo uvést do praxe standard nutriční péče na 100 %. Po několika 
kontrolních šetřeních v průběhu celého roku jsme obstáli u závěrečného auditu a všechny pracovnice 
tohoto úseku byly opět proškoleny o dietním systému a dietách, v hygienickém minimu, požadavcích na 
správnou výrobní a hygienickou praxi, problematice kritických bodů. 

 
Oblast stravování je i jednou z oblastí úzké spolupráce mezi DOZP Sulická a Sdružením rodičů, 

opatrovníků a přátel DOZP Sulická, které bylo rodiči a opatrovníky založeno v říjnu roku 2012. V prosinci 
byla jmenována stravovací komise. Jedna ze zásadních změn je minimalizace používání polotovarů na 
úseku stravování. Toto opatření má dvě výhody, jedna z nich je kvalita pokrmů, kdy čerstvé potraviny jsou 
pro naše uživatele hodnotnější, a současně jde i o finanční úsporu. Ušetřené prostředky vkládáme do 
nákupu čerstvého ovoce, zeleniny a pochutin. 

 
Závěrem roku proběhla anketa o stravování, z níž vyplynulo, že 88% uživatelů je se stravováním v 

domově spokojeno. 
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5 PERSONÁLNÍ OBLAST 
 
V roce 2012 bylo v DOZP Sulická zaměstnáno 133 zaměstnanců, z toho od srpna došlo 

k reorganizaci, kterou se počet zaměstnanců prosinci 2012 ustálil na čísle 124. Z celkového počtu pracuje 
77 % zaměstnanců v přímé péči o klienty, ostatní zaměstnanci pracují v pomocných provozech, 
hospodářské správě a administrativě organizace. 

 
V loňském roce pokračovalo vedení DOZP Sulická ve snižování počtu administrativních i ostatních 

pracovníků ve prospěch volných míst pro rozvoj sociální práce a přímé obslužné péče. Ve druhé polovině 
roku 2012 byla zahájena realizace této reorganizace. 

 
Přestože trh práce se vyznačuje dlouhodobým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, snažíme 

se tyto pracovníky vyhledávat a postupně přijímat. Ti pracovníci, kteří odešli na vlastní žádost, byli 
nahrazeni včas pracovníky novými. Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz 
především na splnění požadavku odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách a zdravotnických 
pracovníků. 

 

5.1 Vzdělávání zaměstnanců 
 
V roce 2012 proběhlo v našem zařízení mnoho vzdělávacích aktivit. Kurzy a školení byly 

akreditované a pracovníci si rozšířili praktické dovednosti a upevnili své schopnosti. Pracovníci byli také 
vyzváni k navržení dalších témat na školení - např. validační metody s klienty s dg. demence - snoezelen, 
bazální stimulace, základy kraniosakrální techniky, vzdělávání v oblasti ošetřovatelské a nutriční péče aj.. 

 
Forma individuálního vzdělávání vycházela především z individuálního plánu rozvoje pracovníka. 

Každý náš pracovník má tento plán zhotoven. Samotný plán  vychází z individuálních potřeb pracovníka, 
ale i z potřeb organizace a především se sestavuje na základě hodnocení každého jednotlivého  
pracovníka. 

 
Dále jsme pokračovali v kurzu „Trénink klíčových pracovníků“, který je pro naši práci 

nepostradatelný.  
 
Velkým přínosem budou pro nás již zmiňované pravidelné supervize. Tyto supervize budou 

skupinové, týmové a individuální.  Mohou být také vzdělávací i podpůrné. Všichni pracovníci tuto formu 
vzdělávání vítají, jelikož zabezpečení individuálního, kvalitního přístupu k uživatelům je práce velice 
náročná a především pak každý pracovník v sociální službě potřebuje podporu, oporu, pomoc a další 
vzdělávání pro kvalitní poskytování péče a zároveň pro týmovou práci. 

 
Také jsme pokračovali v projektu ESF, který zajišťovala agentura NEWTON Solutions Focused, a. s.. 

Tento projekt byl velice úspěšný. 
 
 
Další vzdělávání se konalo především v těchto tématech: 
 
- standardy kvality sociálních služeb v praxi (několikrát opakovaný kurz) 
- zvládání konfliktů 
- rozvoj profesních dovedností 
- komunikační dovednosti 
- komunikace s klientem 
- hodnocení pracovníků 
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- vedení lidí a týmů 
- hojení ran 
- krmení a ošetření PEG 
- 1. Pomoc 
- Náhled do sociální problematiky DOZP Sulická 
- hlášení stravy v programu „Sledování péče“ 
 
V našem zařízení proběhlo i mnoho interních školení:  
 
- člověk tvor společenský 
- fyzioterapie u mentálně postižených 
- multismyslová terapie 
- mentální retardace 
- praktické využití hudby při aktivizaci klientů 
- Náhled do sociální problematiky DOZP Sulická 
- hlášení stravy v programu „Sledování péče“ 
 
V rámci výměny zkušeností s podobnými zařízeními se uskutečnily exkurze v zařízeních:  

Domov Mladá, Milovice – 22. a 26. 6. 2012 
Zahrada, sociálně terapeutické dílny, Kladno 

 

6 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2012 
 

6.1 Hlavní činnost 
 

VÝNOSY: 
 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele  31 661 tis. Kč  

Státní dotace MPSV 3 523 tis. Kč  
Příjmy od uživatelů 23 224,3  tis. Kč 
Příjmy od zdravotních pojišťoven 2 756,39  tis. Kč 
Čerpání z rezerv. fondu organizace 70,22 tis. Kč 
Ostatní výnosy 232,46 tis. Kč 
CELKEM 61 467,37 tis. Kč 

 
NÁKLADY: 

Náklady na materiál 5 741,9  tis. Kč 

Energie 3 875,95  tis. Kč 
Opravy a udržování 762,97 tis. Kč 
Ostatní služby 4 346,52  tis. Kč 
Osobní náklady 43 439,66 tis. Kč 
- z toho mzdy a OON 30 965,29 tis. Kč 
Odpisy 3 165,97 tis. Kč 
Ostatní náklady 1392,25 tis. Kč 
CELKEM 62 725,22 tis. Kč 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 

Náklady 340,77 tis. Kč 

Výnosy 358,33  tis. Kč 
Zisk z doplňkové činnosti 17,56 tis. Kč 

 
 
INVESTIČNÍ AKCE uskutečněné v roce 2012: 

MHMP  

Chráněné bydlení Murgašova 45 089,37 tis. Kč 
INVESTIČNÍ FOND  
Chráněné bydlení Murgašova 34,38 tis. Kč 

 

6.2 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2012 

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

skončilo k 31. 12. 2012 v hlavní činnosti ztrátou 1 257 836,30 Kč, způsobenou zejména: 

 nižšími výnosy z úhrad od zdravotních pojišťoven 

 mzdovými náklady (odstupné) v souvislostí s provedenou personální reorganizací 

 náklady na uvedení do provozu střediska Murgašova (základní vybavení objektu)  

Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 119,59 % schváleného, resp. 100,07 % upraveného 

rozpočtu, tento nárůst byl zapříčiněn především navýšením dotace MHMP o 32,58%.Vlastní výnosy byly 

oproti schválenému rozpočtu vyšší o 9,44 %. Nejvyšší měrou k tomuto vývoji přispělo uvedení do provozu 

střediska Murgašova a s tím spojené navýšení počtu uživatelů.  

Navýšení výnosové oblasti rozpočtu znamenala i možnost částečné stabilizace nákladové části 

rozpočtu. 

Náklady byly kryty: 

 vlastními zdroji ve výši 26 218 366,38 Kč, což je 42,65 %  

 neinvestiční dotací od zřizovatele v objemu 31 661 000 Kč, tj. 51,50 % 

 neinvestiční dotací poskytnutou ze státního rozpočtu v hodnotě 3 523 000 Kč, což představuje 

5,73 %. 

Oproti upravenému rozpočtu byly celkové náklady čerpány v úrovni o 1,95% vyšší.  

Jednotlivé položky nákladů byly v porovnání s předchozím rokem konstantní s výjimkou: 

 502 – Spotřeba energie – spotřeba energií byla přibližně o 450 tis. Kč nižší, z důvodů uzavření 

střediska Murgašova 

 518 – Ostatní služby – tato položka byla přibližně o tutéž částku navýšena a přestavovala 

úhrady a stravování uživatelů umístěných v DS Háje po dobu rekonstrukce střediska 

Murgašova 
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 521 – Mzdové náklady a 524 – Zákonné sociální pojištění -  navýšení těchto nákladů přibližně o 

3 500 tis. Kč souviselo s personální reorganizací 

 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – byly oproti roku 2011 o přibližně 300 tis. Kč vyšší 

z důvodů zahájení odpisování rekonstrukce Murgašova 

 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku – v souvislosti s uvedením do provozu 

střediska Murgašova vznikly dodatečné náklady na základní vybavení objektu 

Investiční fond byl v průběhu roku 2012 tvořen odpisy dlouhodobého majetku a dotací MHMP 

na rekonstrukci Chráněného bydlení Murgašova. V roce 2012 byly vyčerpány prostředky v celkové výši 

45 123,75 Kč ve prospěch této investiční akce. 

Do rezervního fondu byly přijaty dary v celkové výši 108 100 Kč.  

6.3 Sponzorské dary v roce 2012 
 

Dárce Hodnota daru 

JUDr. Žežulková 10 tis. Kč 
Zaměstnanci SOŠ logist. služeb 8,1 tis. Kč 
Unilever s.r.o. 10 tis. Kč 
Svoboda Jan 40 tis. Kč 
Svoboda Jan 40 tis. Kč 

 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM 
 
Unilever  
MPSV za podporu a metodické vedení. 
ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci a mnohým kreativcům v přímé péči. 
RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKUM A BLÍZKÝM našich klientů, kteří se podíleli na rozvoji 
našeho domova. 
Děkujeme VŠEM 


