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Každý rok mne napsání úvodního slova k výroční zprávě donutí 

se důkladně zamyslet, bilancovat a přemýšlet nad tím, co stojí 

za komentář. Tedy co má být tím pravým tématem, které 

uvedu právě zde.

Před třemi lety jsme si stanovili strategický plán, kde chceme 

být za tři roky. Chtěli jsme nastartovat sérii změn, která 

povede k humanizaci péče o klienty služby Domova Sulická. 

Naším velkým cílem bylo ukotvit v naší službě přístup 

zaměřený na člověka. Chtěli jsme být blíž běžné společnosti. 

Chtěli jsme více individuálních aktivit pro jednotlivé klienty. 

Přáli jsme si v garsoniérách asistovat při přechodu do 

chráněného bydlení. Naším cílem bylo otevřít chráněné 

bydlení, tedy registrovat novou sociální službu pro náš 

Domov Sulická a získat byty v běžném bytovém domě. Chtěli 

jsme klientům dopřát chodit do školy podle jejich možností 

a stejně tak jim zajistit práci. Tam, kde to není možné, jsme se 

snažili naplánovat fungování sociálně-terapeutických dílen, 

kde budou klienti trénovat soustředění, cílené aktivity apod. 

Dalším cílem bylo oddělit v Domově Sulická sociální 

a zdravotní službu. Naše strategie dále obsahovala projekt 

otevření nové domácnosti, jež bude zajišťovat službu pro 

klienty, kteří jsou závislí na vysoké pomoci druhých a tato 

pomoc a podpora jsou na sociálně zdravotním pomezí. Plány 

jsme měli velmi sebevědomé a tým odhodlaný a já věřila, 

že naše předsevzetí se naplní. Naše služba se stále vyvíjí, 

i po několika letech žijeme změnou, která vede k velkému 

odústavnění naší služby. Jsme na jedné straně velkou 

pobytovou službou, na druhou stranu si ji dnes už dokážeme 

představit bez mnoha ústavních prvků. 

Po třech letech bilancujeme…

V Domově Sulická jsou už jen dvou- a jednolůžkové pokoje 

(zrušili jsme čtyř- a pětilůžkové). Klientům jsme zpříjemnili 

a přizpůsobili vybavení na pokojích, kdo rozpozná, co je klíč 

a k čemu se používá, má jej u sebe a svůj pokoj si zamyká. 

Klienti pečují o své věci, pomáhají se starat o svoji domácnost, 

učí se vařit, chodí do školy nebo pracují. Pokud nelze ani jedno, 

máme tu dílny a nejrůznější terapie. Simulujeme průběh 

běžného dne, týdne, měsíce, jezdíme na prázdniny, trávíme 

víkendy na vodě nebo na houbách, jezdíme k vodě. Milujeme 

koncerty, divadla a kina, a pokud v létě nenajdeme letní kino, 

do kterého si přejeme zajet, s pomocí sponzorů si ho zajistíme 

doma na zahradě.

Registrovali jsme skutečně novou službu chráněného bydlení. 

Díky přání zřizovatele jsme v lednu 2018 přijali pod svá „křídla“ 

Domeček v Lahovicích.

Stavíme novou domácnost, kde se zaměříme na klienty, kteří 

jsou velmi závislí na pomoci druhé osoby a kteří jsou v životní 

fázi odcházení. Chceme pro lidi s mentálním postižením 

zajistit důstojné odcházení s jiným přístupem, než je ve 

zdravotnických zařízeních. Pro zaměstnance otevřeme nové 

šatny, které v Domově Sulická nejsou vyhovující. Připravujeme 

vzdělávací centrum nejenom pro zaměstnance Domova 

Sulická a vzniká nová administrativní část Domova Sulická.

Mnohé se nám povedlo a mnohé je před námi. Bilancování 

tří let mne nutí k pochvale těch, kteří se na nich podíleli. Je 

nutné pochválit především klienty Domova Sulická. Pracují na 

sobě a dnes si už umí vybrat a často dát velmi jasně najevo, 

co chtějí, co si přejí nebo jak si představují další fungování 

svého života. Kdybychom s týmem pracovníků neviděli 

pokroky a nadšení ze změn především u klientů, myslím, že 

by nám naše nadšení a stálé odhodlání ke mnoha změnám 

nevydrželo. Týmu zaměstnanců se sluší poděkovat za to, že 

jsou připraveni každý den rozdat kus sebe těm, kteří potřebují 

naši podporu a asistenci. Po dobu několika let to s námi neměli 

lehké ani opatrovníci a ani my s nimi. Mnozí po změnách volali 

a byli nám od počátku po boku. Mnozí potřebovali čas, aby 

pochopili, že se jejich opatrovanec může rozhodovat a může si 

jít dle své libosti například koupit vlastní kosmetiku či oblečení 

nebo třeba si říci, kam by se rád podíval. Musím konstatovat, 

že nepolevíme a budeme stejní, a věřím, že i opatrovníci, kteří 

nás dnes již z většiny chápou a podporují.

Chválení by nebylo celé, pokud bych nepoděkovala i týmu 

lékařů, kteří se starají o naše klienty. Uznávají soukromí klienta 

a určitou intimitu při jednotlivých vyšetřeních. Asi největší díky 

patří MUDr. Zdeňku Kalvachovi.

Děkujeme všem, kteří byli i minulý rok při nás, a za sebe 

a tým Sulické slibuji, že i na další roky máme mnoho plánů. 

Každý jeden z nich je o našich klientech a zlepšení jejich života 

v Domově Sulická.

Za tým Domova Sulická 

Lenka Kohoutová



Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická (dále také „Domov Sulická“) sestává 
celkem ze tří objektů a tří bytů. V těchto objektech 
a bytech poskytuje celkem dvě registrované 
sociální služby — domov pro osoby se zdravotním 
postižením a chráněné bydlení. Domov Sulická 
nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích, v garsonkách a dvougarsonkách. 
Ubytovací kapacity jsou diferencovány na 
jednotlivé domácnosti, kde jsou uživatelé 
ubytováni na základě svého zdravotního stavu 
a míry potřebné podpory.

Služba domova pro osoby se zdravotním postižením je 

poskytována v centrální budově na adrese Sulická 48, 

kde je k dispozici ubytovací kapacita pro 95 osob, a na 

detašovaném pracovišti na adrese Murgašova 2, kde je 

k dispozici ubytovací kapacita pro 56 osob. Chráněné bydlení 

provozujeme v lokalitě Praha 5 — Lahovice s kapacitou 

6 osob a Praha 9 — Černý Most s kapacitou rovněž 6 osob.

Celková kapacita zařízení činí 163 lůžek. Kapacita domova 

pro osoby se zdravotním postižením je 151 lůžek, kapacita 

chráněného bydlení celkem 12 lůžek. Cílovou skupinou jsou 

lidé s mentálním postižením v kombinaci s dalšími zdravot-

ními postiženími. Věková hranice je od tří let věku bez dalšího 

věkového omezení. Ke konci roku 2018 bylo nejmladšímu 

uživateli služby 12 let a nejstaršímu 88 let.

Sociální služba domov  
pro osoby se zdravotním  
postižením

Sociální služba je upravena dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednot-

livé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14 prováděcí vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služba chráněné bydlení

Sociální služba je upravena dle § 51 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů a jednotlivé činnosti jsou blíže specifikovány 

v § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.

ÚVODNÍ 
INFORMACE 
O DOMOVĚ 
SULICKÁ

1

Ú
V

O
D

N
Í

 
I

N
F

O
R

M
A

C
E

1
0



Počet uživatelů podle 
ubytování v roce 2018

Počet uživatelů 
žijících v zařízení 
v roce 2018 podle 
pohlaví

Počet uživatelů žijících 
v zařízení v roce 2018 
podle věku

 dvoulůžkové DOZP (123)

 jednolůžkové DOZP (13)

 garsonky DOZP (12)

 jednolůžkové CHB (7)

 dvougarsonky DOZP (3)

 7—12 (1 %)

 13—18 (4 %)

 19—26 (9 %)

 27—65 (77 %)

 66—75 (7 %)

 76—85 (1 %)

 86—95 (1 %)

 muž (63 %)

 žena (37 %)

Cíl sociální služby

Cílem sociální služby Domova Sulická je pomoci zajistit uživa-

telům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti 

a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné 

prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb 

sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Naplnění kapacity služby v roce 2018

V roce 2018 bylo v obou zařízeních Domova Sulická ubytováno 

celkem 151 osob. V průběhu roku odešla jedna uživatelka do 

domova seniorů a tři uživatelé přešli do služby chráněného 

bydlení, 7 uživatelů bylo přijato. Na konci roku 2018 jsme po-

skytovali službu celkem 158 uživatelům. Specifikum doplňování 

volných kapacit v Domově Sulická je dáno tou skutečností, 

že jednotlivé domácnosti mají svou vlastní skladbu obyvatel, 

a nelze proto ihned přijmout každého zájemce, který spadá do 

cílové skupiny. 
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Hlavním obsahem práce metodiků v Domově 
Sulická byla v uplynulém roce práce na směrnicích 
a metodických postupech pro chráněné bydlení 
Lahovice (Domeček) a chráněné bydlení v běžných 
bytech na Černém Mostě. Chráněné bydlení 
Lahovice přešlo pod Domov Sulická v lednu 
2018 a rozšířilo tak služby domova o chráněné 
bydlení, a navíc o novou cílovou skupinu, což 
jsou lidé s nízkofunkčním autismem. V září 2018 
jsme otevřeli 3 chráněné byty na Černém Mostě 
a zároveň jsme tak službu chráněné bydlení 
rozšířili o 6 míst pro lidi s mentálním postižením 
s nízkou mírou podpory. 

Rovněž pokračovala práce na humanizaci naší služby, kdy 

jsme se pravidelně 1 × měsíčně setkávali v rámci „týmu 

změny“ a řešili strategické kroky pro zaváděné změny a jejich 

ukotvování v praxi. Během celého roku 2018 jsme upevňovali 

přístup zaměřený na člověka a zaváděli jsme nástroje tohoto 

přístupu do praxe formou školení a pravidelných metodických 

schůzek.

Praxe a stáže

I v loňském roce jsme dobrou praxi sdíleli s téměř dva-

ceti praktikanty z vyšších odborných a vysokých škol zamě-

řených na sociální práci, speciální pedagogiku apod. Získávali 

zde kompetence v přímé péči o naše klienty v  jednotlivých 

domácnostech v souladu s potřebami jednotlivých prakti-

kantů a Domova. Zároveň jsme pokračovali ve spolupráci se 

Střední zdravotní školou Ruská, jejíž středoškolští studenti 

oboru sociální činnost k nám po celý školní rok pravidelně 

dochází každý týden na praxe.

Náš Domov je otevřen také stážím kolegů z jiných sociál-

ních služeb, kteří k nám cíleně jezdí za dobrou praxí. Naše 

zaměstnance se zároveň snažíme vysílat na stáže do jiných 

zařízení v České republice i v zahraničí. V roce 2018 jsme 

takto realizovali deset stáží, z toho jedna, určená pro vedení 

Domova, vedla do bavorské diakonie. Sociální pracovnice 

i metodičky naší služby se zúčastnily zahraniční cesty za 

dobrou praxí do Nizozemska. V příštím roce chceme zahra-

niční stáž nabídnout i ostatním pracovníkům Domova. 

Vzdělávání a supervize včetně vynaložených 
finančních prostředků 

Na vzdělávací aktivity pro kolegy zejména v přímé péči je 

v Domově Sulická kladen velký důraz a byly do nich investo-

vány nemalé finanční prostředky, vedoucí k postupné pro-

fesionalizaci našich týmů jednotlivých domácností a úseků. 

V roce 2018 jsme pro kolegy realizovali téměř 80 školení, 

proškoleno bylo cca 720 osob.  

METODICKÁ  
PODPORA
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Velkou skupinu tvoří zdravotnicko-pečovatelská školení 

vytvořená na míru potřebám Domova, na kterých spolupracu-

jeme se společností NextHealth, s. r. o., a která se týkají témat 

ošetřovatelství, péče o kůži, psychiatrického minima, epilepsií, 

hepatitid a poskytování první pomoci. Dále jsme realizovali 

mnoho jiných podpůrných školení pro kolegy z přímé péče, 

např. na téma přístupu zaměřeného na člověka a individuál-

ního plánování, prevence agresivity, naplňování duchovních 

potřeb, ergonomie (ochrana pohybového aparátu při práci) 

a také sexuality lidí s mentálním postižením a paliativní péče, 

což pro nás budou aktuální témata také v roce 2019. Věnovali 

jsme se ale i školením pro administrativní úsek a manažerským 

školením pro podporu kompetencí vedoucích jednotlivých 

domácností.

Zaměstnancům Domova byla po celý rok poskytována také 

podpora v podobě supervizních setkání. Kolegové mají dosta-

tek termínů k případným návštěvám individuální supervize 

a pravidelně se schází také se svými kolegy na týmových nebo 

případových supervizích.

Loňský rozpočet určený na vzdělávací aktivity činil 

1 200 000 Kč, z čehož na školení bylo vynaloženo necelých 

720 000 Kč a na supervizní setkání necelých 300 000 Kč. 

Zbylé peníze byly investovány do vysílání kolegů na nejrůznější 

konference, a nákupu knih do odborné knihovny apod.

V loňském roce jsme rovněž pro dva vybrané týmy pracovníků 

v přímé péči a jejich vedoucí zrealizovali dvoudenní výjezdové 

akce do Telče, které byly zaměřeny na podporu týmové spo-

lupráce, komunikace a role v týmu. V této aktivitě plánujeme 

pokračovat i v roce 2019.

Duchovní potřeby 

I v letošním roce jsme se aktivně zaměřili na uspokojování du-

chovních potřeb našich uživatelů. Prožili jsme rok s jeho zvyky 

a rituály. Pravidelně jsme se scházeli ve farnosti Lhotka, kde 

P. Korda pro zájemce připravil přednášky týkající se etických 

a duchovních témat. Ty, kteří o to projevili zájem, navštěvoval 

přímo v Domově. Jeden klient přijal na jaře svátost biřmo-

vání. Domníváme se, že je důležité, pokud podporujeme naše 

uživatele po celý jejich život, abychom je důstojně doprovodili 

i v posledních chvílích jejich života a s úctou přistupovali k jejich 

ostatkům. Proto jsme v září na hřbitově Zelená liška pronajali 

hrob pro zemřelé uživatele Domova Sulická, kde již proběhlo 

uložení ostatků našeho zesnulého uživatele. Pokračovala 

dobrá spolupráce s centry doprovázení v nemocnicích. Byla 

vypracována metodika, ve které je popsána role koordinátora 

duchovních potřeb a způsob naplňování spirituálních potřeb 

v našem Domově. Na podzim probíhala též interní školení 

našich zaměstnanců na tato témata. 

Terapie a koncept Snoezelen

V tomto roce probíhala v našem domově 1 × týdně muziko-

terapie, vedená kvalifikovanou terapeutkou. Celkem se do ní 

zapojilo 25 uživatelů. Jednou týdně se naši uživatelé setkávali 

na taneční terapii, kde se nám dařilo pracovat recipročně — lidé 

s nižší mírou podpory pomáhali tančit lidem s vysokou mírou 

podpory, a to vše s lehkostí a jistou samozřejmostí. Taneční te-

rapie se stabilně účastnilo 29 uživatelů. V rámci dramaterapie 

proběhla v listopadu dvě veřejná divadelní vystoupení — kom-

ponované večery v divadle Bez hranic, ve kterých se naši herci 

z Domova Sulická uvedli představením Vodník. Toto představení 

bylo v jídelně Domova Sulická reprízováno pro všechny, kteří se 

z různých důvodů nemohli účastnit komponovaných večerů. 

Multismyslová místnost Snoezelen sloužila nejen k relaxaci 

našich uživatelů, ale i k pedagogické podpoře. Nadále pokračo-

vala spolupráce s o. s. 3lobit, které využívalo náš Snoezelen ke 

vzdělávacím aktivitám.
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Na konci roku 2018 nastoupila do role vedoucího 
přímé obslužné péče po Mgr. Zoltánu Gajdošovi 
Bc. Barbora Kohoutová. Jak je již zmíněno výše, 
v loňském roce se služby Domova rozrostly 
o službu chráněného bydlení v Lahovicích 
a na Černém Mostě. V rámci přechodu služby 
v Lahovicích bylo nutno objekt technicky zajistit, 
opravit a následně se aktivně věnovat změně 
přístupu v péči o uživatele. Na Černém Mostě bydlí 
prozatím dva uživatelé, kteří dochází do práce 
a jimž je poskytována podpora v oblastech finanční 
gramotnosti, vaření a v nácvicích dalších běžných 
dovedností.

V kontextu humanizace naší služby jsme pokračovali v po-

silování kompetencí uživatelů (účast při volbách, podpora 

rozhodování, vyjádření vlastního názoru při hodnocení služby, 

samostatné cestování, nácviky běžných životních doved-

ností) a dále v intenzivnější spolupráci s jinými organizacemi 

(Fokus Praha, Fosa, Pohoda, Rytmus, Asistence.cz, Sluneční 

dům apod.). Docházelo k častějšímu využívání služeb 

mimo Domov, ale i k cílenější spolupráci mezi jednotlivými 

domácnostmi i s komunikačními specialisty uvnitř služby. 

Vzhledem k častým bariérám v komunikaci u uživatelů jsme 

se detailněji zaměřovali na alternativní a augmentativní ko-

munikaci. Za klienty každé domácnosti pravidelně docházeli 

komunikační specialisté (speciální pedagogové), kteří s nimi 

trénovali a rozvíjeli komunikační dovednosti. Díky tomu mají 

naši uživatelé k dispozici komunikační pasy, komunikační 

lišty, vizualizované jídelní lístky, komunikační kufříky apod., se 

kterými se učíme pracovat. Nově u klientů vznikají slovníky 

jejich aktuální slovní zásoby tak, abychom si uměli lépe po-

rozumět. Projektu Podpora a rozvoj komunikační schopnosti 

osob s mentálním a kombinovaným postižením v Domově 

pro osoby se zdravotním postižením Sulická je věnována 

samostatná kapitola.

Pokračovali jsme v úspěšné spolupráci s Euroinstitutem ve 

vzdělávání dospělých klientů a i do budoucna chceme do 

vzdělávacího procesu zapojit více uživatelů.

Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu prostředí, a tak jsme 

v uplynulém roce vymalovali, do jednotlivých domácností do-

koupili nábytek a do některých nové postele, lůžkoviny, speci-

ální pomůcky nebo elektroniku. Koncem roku jsme začali řešit 

nový koncept nabídky aktivit v našich dílnách, který bude od 

roku 2019 více zacílen na jednoho každého klienta. 

Nabídka aktivit v roce 2018 byla velmi pestrá — kromě růz-

ných terapií šlo rovněž o pravidelné aktivity v dílnách, hudební 

festival Vítání léta, Dýňování, Velikonoce, Vánoce, Zabijačku 

na Sulické, úklid Sulické s gulášem apod.)

V rámci celé domácnosti jsme pokračovali v přeměně pokojů 

uživatelů. Uživatelé se společně s pracovníky podíleli na 

vlastním zabydlení pokojů. Uživatelé mají na svých pokojích 

fotky z výletů, akcí i rodinné fotografie a osobní věci, které  

mají rádi.

ÚSEK PŘÍMÉ  
OBSLUŽNÉ 
PÉČE  
O UŽIVATELE
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V domácnosti B žije 25 uživatelů v průměrném věku 63 let. 

Běžný život a z toho plynoucí aktivity vrstevníků našich 

uživatelů platí i pro nás, a proto již k jejich běžným aktivitám 

patří návštěva kadeřníka, posezení v kavárně nebo nákup či 

příprava jídla. • Prostředí domácnosti se změnilo zbudováním 

a kompletním vybavením nové kuchyně, ve které si uživatelé 

připravují stravu podle libosti a podle svých představ za asis-

tence pracovníků přímé péče. Všechny pokoje již mají kompletní 

vybavení od skříní až po nová stropní tělesa, pořízená z daru 

ČSOB. • I nadále pokračujeme v tradici navštěvování kultur-

ních a společenských akcí. Mezi oblíbené patří návštěva zoo, 

kina, muzea, výstav a v neposlední řadě i návštěva aquaparku 

na Barrandově. Nabídku volnočasových aktivit jsme rozšířili 

o pravidelný filmový klub, čtení na pokračování, smyslové 

terapie a další aktivity. • Během roku jsme zrealizovali dva 

ozdravné pobyty v Českém ráji, kde se uživatelům líbí a rádi se 

tam vrací. Jeden z uživatelů odjel na lázeňský pobyt, který se 

uskutečnil koncem loňského roku. I přesto, že jsou naši obyva-

telé v pokročilém věku a my respektujeme tempo jejich života, 

nenecháváme je jen tak zahálet.

V domácnosti C žije 18 uživatelů, kterým poskytujeme kom-

plexní míru podpory ve všech životních oblastech, především 

pak v oblasti rozvoje komunikace a podporovaného rozhodo-

vání. • Loňský rok jsme se u uživatelů věnovali individuali-

zaci péče pomocí přístupu zaměřeného na člověka. Uživatele 

z domácnosti C jsme zapojili do podporovaného rozhodování. 

Uživatel se může rozhodnout, které aktivity se zúčastní, kdy 

se v průběhu dne vykoupe, jaké mycí prostředky použije, co 

si na sebe oblékne, jak a čím chce mít vybavený svůj pokoj 

atd. Při své práci jsme začali více využívat individuální plány. 

Každý uživatel má přesně specifikovanou míru podpory a za-

měřili jsme se i na činnosti, které mají uživatelé rádi a ty jim 

začali poskytovat — individuální procházky, relaxaci ve vaně, 

poslech hudby, čtení, individuální rozhovory. • Začali jsme 

uživatele více osamostatňovat ve všech oblastech, a to tak, 

že 3 uživatelé pomáhají s prostíráním stolů a sami si servírují 

své jídlo, 2 uživatelé pomáhají s úklidem společných prostor 

v domácnosti a 7 uživatelů nacvičuje samostatné praní. Dále 

se 2 uživatelé samostatně pohybují mimo domácnost a další 

dva jsou ve fázi nácviku. Pokud se uživatel nemůže z jakých-

koliv důvodů prakticky účastnit běžných životních činností, 

je jim alespoň fyzicky přítomen a pracovník mu popisuje, co 

právě dělá. Uživatelé udělali velký pokrok v oblasti oblékání, 

hygieny, osobních aktivit a samostatného pohybu. Velkých 

pokroků uživatelé dosáhli rovněž v oblasti komunikace. Pro 

každého našeho klienta jsme nastavili nový alternativní 

způsob komunikace pomocí komunikačních knih, obrázko-

vých systémů apod. • Pracovníci s uživateli pracují na bázi 

partnerského přístupu, a uživatele tedy službou provází, což u 

uživatelů zvýšilo motivaci a chuť prohlubovat své schopnosti 

a dovednosti. • Nadále uživatelé využívali služeb komu-

nitního centra Sluneční dům. Do jeho aktivit se v průběhu 

roku zapojilo 8 uživatelů. Dvakrát jsme vyjeli na dovolenou 

do Prosečnice a na Skokovy. Jinak se uživatelé zapojovali do 

běžných aktivit mimo domácnost — jezdili na výlety, byli na 

parníku, v RockOpeře, v kině, chodili na nákupy, navštěvovali 

kavárny a restaurace. V rámci Domova 4 uživatelé dochá-

zeli do dílen, 4 uživatelé na taneční terapii, 2 uživatelé na 

dramaterapii a 6 uživatelů na muzikoterapii. • V rámci celé 

domácnosti jsme pokračovali v přeměně pokojů uživatelů. 

Uživatelé se společně s pracovníky podíleli na vlastním zaby-

dlení pokojů. Uživatelé mají na svých pokojích fotky z výletů a 

akcí i rodinné fotografie a osobní věci, které mají rádi.
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V domácnosti D žije 18 lidí se střední mírou nutné podpory, kteří 

se rozvíjejí zejména při nácviku běžných životních dovedností, 

v oblasti mezilidských vztahů, stejně jako i při kontaktu s běž-

nou společností. • V roce 2018 si naše domácnost prošla 

několika zásadními změnami, které vedly ke zkvalitnění námi 

poskytované služby a k detailnějšímu naplňování povinností 

vyplývajících ze zákona o sociálních službách. • Navázali 

jsme další spolupráci pro komplexnější řešení problémů 

a rozvíjení dovedností našich uživatelů. Například organizace 

Rytmus podporuje našeho uživatele při hledání zaměstnání na 

volném pracovním trhu. Vzdělávací instituce Euroinstitut celý 

rok vzdělávala naše dva klienty a rozšířila možnost vzdělá-

vání pro více lidí z naší domácnosti. Nově využíváme i službu 

Seznamka, která našim klientům pomáhá v navazování nových 

vztahů. • Dále jsme pořádali pravidelné pondělní setkávání 

uživatelů při čaji, kde je dán prostor především podporova-

nému rozhodování a přátelskému shrnutí, jak se nám žije. Při 

tomto setkání se obvykle zaměřujeme na návrhy volnoča-

sových aktivit, určujeme si, co vše budeme vařit, a nebojíme 

si říci, co nás trápí v mezilidských vztazích. Samozřejmě, že 

se nezapomeneme pochválit za vše, co se nám podařilo, což 

nás motivuje k další práci. • Rovněž jsme se pravidelně 

setkávali na neformálních setkáních s opatrovníky, která 

přispívají ke zlepšování spolupráce. Schůzky se odehrávaly 

v přátelském duchu a domníváme se, že pro opatrovníky jsou 

cenným prostředkem k získání informací, např. kdy pojedeme 

na pobyty a na čem právě společně pracujeme. • Účastnili 

jsme se týdenního pobytu v Chorvatsku, třídenního pobytu na 

řece Sázavě nebo jarního pobytu v Prosečnici. Každá z uvede-

ných akcí se konala v menších skupinkách uživatelů, aby došlo 

k odpočinutí si od prostředí i lidí, kteří nás v Domově obklopují 

každý den. • Zorganizovali jsme kulturní akci s cílem finančně 

podpořit náš pobyt v Chorvatsku. Vybrala se částka, která po-

kryla dopravu k moři, takže jsme platili pouze pobyt. Děkujeme 

všem, kdo se na této akci jakkoliv podíleli. • Rozšířili jsme pro 

naše uživatele síť kulturních akcí, kterých se mohou účastnit 

zdarma, a to nejen mimo náš Domov, ale i v něm. Přibyly nám 

koncerty, divadelní představení, kino, ale i dramaterapie či 

taneční terapie.

V naší domácnosti žije celkem 18 klientů, z toho 5 dětí 

a 13 dospělých. Klienti domácnosti využívají nejvyšší míru 

potřebné podpory. To znamená, že jsou imobilní, mají komu-

nikační bariéry a 6 z nich má sondu PEG. I v loňském roce 

jsme se zaměřovali na individuální přístup ke každému uži-

vateli, podporované rozhodování i respektování individuálních 

potřeb a přání našich uživatelů. • S našimi klienty jsme se 

snažili co nejvíce vyrážet mimo Domov. V roce 2018 jsme 

jak s dětmi, tak s dospělými navštívili několik ozdravných 

pobytů, a to v Třemošné a v Mačkově. Jezdili jsme na výlety 

po Praze, navštěvovali koncerty, v létě jsme využívali ven-

kovní bazén na zahradě Domova. • V uplynulém roce naši 

klienti pravidelně několikrát týdně navštěvovali komunitní 

centrum Sluneční dům. Vždy tam měli připravený program, 

který se zaměřoval převážně na rukodělnou výrobu, a poté 

si s asistenty společně uvařili něco dobrého. • Celkem 

14 z 18 klientů naší domácnosti v roce 2018 navštěvovalo 

dílny v Domově. Do práce v dílnách jsme zapojili i uživatele 

s nejvyšší mírou podpory a díky tomu jsme docílili, že uživa-

telé měli možnost změnit prostředí a zažít sociální interakci, 

smyslovou stimulaci i poznání aktivit mimo domácnost. 

Děti z domácnosti E pravidelně každý den navštěvovaly 

školu. Opět měly zhotovený rozvrh výuky, který obsahoval 

jak skupinové, tak individuální hodiny. Jednu klientku se nám 

podařilo přihlásit do školy mimo Domov Sulická. V průběhu 

loňského roku k nám rovněž docházela tzv. čtecí babička, 

která 1 × týdně předčítala dětem. • I nadále jsme spolu-

pracovali i s jinými službami, které našim uživatelům rozšířily 

obzory, a to například s organizacemi FOSA a Pohoda. 

Někteří naši uživatelé využívali rovněž službu osobní asi-

stence. • V minulém roce se nám také podařilo jednoho 

klienta z domácnosti E zaměstnat. Pracoval pravidelně od 

pondělí do pátku. Práce bohužel skončila a momentálně mu 

hledáme nové zaměstnání. • V roce 2018 jsme uspořádali 

koncert, který měl za cíl získat finanční prostředky, ze kterých 

bychom mohli uhradit náklady na cestu na rekreační pobyty. 

Podařilo se nám vybrat 18 000 Kč. Dále jsme dostali finanční 

dar v hodnotě 80 000 Kč, který byl zacílen na vybavení 

domácnosti a nákup speciálních žíněnek. Od jednoho z dob-

rovolníků jsme získali dar 100 000 Kč na speciální pomůcky 

i ozdravné pobyty pro jednotlivé uživatele.

D
O

M
Á

C
N

O
S

T
I

2
4

Domácnost D
Domácnost E

D
E



Domácnost F poskytuje pobytovou službu pro osoby s vyšší 

až vysokou mírou podpory a specifickými potřebami. V do-

mácnosti žije 13 uživatelů, 10 mužů a 3 ženy, věkové rozpětí 

uživatelů je 26 až 47 let. Této skutečnosti přizpůsobujeme 

poskytování služby, péči a nabídky trávení volného času. 

V minulém roce jsme se soustředili na zkvalitnění poskytované 

služby zejména v těchto oblastech: 

Zkvalitnění péče o uživatele se specifickými potřebami a zamě-

ření se na individuální přístup k uživatelům. Zkvalitnění služby 

v oblasti mezioborové spolupráce, zejména s komunikační 

specialistkou (speciální pedagog), lékařem a zdravotním per-

sonálem. • Využívání alternativních komunikačních metod 

vytvořením komunikačních pasů pro uživatele a SOS karet. 

Dále využívání aktivit a vzdělávání mimo Domov, například 

prostřednictvím vzdělávací instituce Euroinstitut, kam docházel 

jeden náš uživatel. • Podpora běžného rozhodování uživatelů 

v rámci individuálních nákupů a využívání služeb jako kadeř-

nictví, komunitní centrum Sluneční dům aj. • Snažili jsme 

se o pestřejší nabídku volnočasových aktivit, s uživateli jsme 

jezdili na výlety, do bazénu, kina, na kulturní akce či hipoterapii. 

Několikrát ročně jsme pořádali ozdravné a rekreační pobyty 

(Skokovy, Bechlín). I v loňském roce jsme pokračovali v pravi-

delném vaření v domácnosti, kdy se do nákupu a přípravy jídla 

zapojovali naši uživatelé. 

V domácnosti MA — na detašovaném pracovišti Murgašova 

— žije 16 uživatelů v mladším dospělém věku, již potřebují 

nižší míru poskytované podpory. Jedná se o dvě domácnosti, 

v každé žije 8 uživatelů. Každá domácnost je vybavena jako 

běžný byt — uživatelé mají svůj pokoj, sdílený maximálně 

s jedním spolubydlícím, a k dispozici mají obývací pokoj 

a kuchyň s jídelnou. Asistence je těmto lidem poskytována 

tak, aby vedla k co největší samostatnosti a připravovala je 

na život mimo Domov, popř. směrovala do služeb chrá-

něného bydlení. • Rok 2018 pro nás znamenal pokra-

čující zkvalitnění přístupu v individuálním pojetí asistence 

uživatelům. Snažíme se všechny zapojit do běžných činností, 

vést je k samostatnosti a posílit tak jejich kompetence i další 

možnosti. Zaměřujeme se na právo volby, např. při nákupech, 

trénujeme při tom i finanční gramotnost a rozvíjíme tak roz-

hodovací schopnosti naši uživatelů. • V oblasti vzdělávání 

jsme pokračovali v započaté práci, dva chlapci docházeli do 

Základní školy Ružinovského, 5 uživatelů dochází na Střední 

školu Kupeckého a jeden muž navštěvuje vzdělávací instituci 

Euroinstitut. Snažíme se studenty a žáky vést k tomu, že 

nesmí podceňovat ani domácí přípravu, a podporujeme je 

v tom, aby si pečlivě plnili domácí úkoly a studijní povinnosti. 

Je pro nás též důležité podpořit studenty při samostatné 

docházce do školy, a intenzivně jsme tedy pracovali na 

asistovaných doprovodech. • V oblasti zaměstnávání se 

nám podařilo zaměstnat jednu uživatelku v kuchyni v areálu 

DP Murgašova. Práci vykonává od pondělí do pátku, vždy 

4 hodiny denně. Dva uživatelé dochází každé úterý do Café 

Martin, kde s asistenty probíhá nácvik nejen vaření. Jeden 

uživatel každou středu a čtvrtek dopoledne pracuje v kavárně 

LE CAVEAU, kam ho doprovází pracovníci Fosy.
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V domácnosti MB žije 24 uživatelů, kteří potřebují nižší a střední 

míru podpory. Nejmladšímu uživateli je 43 let a nejstaršímu 

71 — přibližně polovina uživatelů z domácnosti je v seniorském 

věku. • I v uplynulém roce jsme pracovali na zkvalitnění 

poskytovaných služeb, především v posilování samostatnosti 

našich uživatelů v běžných životních situacích. Zaměřili jsme se 

na nácviky péče o společnou domácnost, praní, žehlení, práce 

s PC, se spotřebiči, práce na zahradě — pěstování zeleniny. Ke 

zlepšení došlo v oblasti rozhodování a výběru. Uživatelé si vy-

bírají, jakých aktivit se zúčastní, jak budou trávit volný čas, jak 

a s kým oslaví své narozeniny. • Běžně s uživateli využíváme 

nabídku veřejných služeb. • Během loňského roku se poda-

řilo, že po nácviku 2 uživatelé samostatně docházejí do hlavní 

budovy v Sulické, 1 uživatel chodí samostatně do knihovny, 

2 uživatelé si chodí samostatně nakupovat za kapesné, 1 uživa-

tel se naučil telefonovat a dobíjet kredit, 2 uživatelé se naučili 

základy práce s tabletem.    V oblasti zaměstnávání jsme 

navázali spolupráci se sociální službou Rytmus, poskytující 

podporované zaměstnávání, a jednoho uživatele se podařilo 

zaměstnat u Pražských služeb. Jedna uživatelka se vzdělává 

v Euroinstitutu. • Stále rozšiřujeme nabídku aktivit. Během 

roku jsme s uživateli podnikli víc než 100 nejrůznějších akcí po 

České republice — plavání, výlety, návštěvy kin, divadel, výstav, 

muzeí apod. Proběhly dva týdenní ozdravné pobyty v Českém 

ráji. • Povedlo se nám udržet stabilní tým, který se pravidelně 

vzdělává, probíhají pravidelné porady a metodické schůzky 

(1 × měsíčně), v říjnu proběhla výjezdová rozvojová akce pro 

tým domácnosti v Telči. • Naše domácnost se také zapojila 

do projektu MPSV a ve spolupráci se společností IdeaSense 

vyzkoušela metodu HCD — přístup zaměřený na design 

 v sociálních službách. Projekt byl v prosinci 2018 ukončen 

vznikem metodické příručky, která by měla přispět ke zlepšo-

vání poskytovaných služeb.

Během roku 2018 se domácnost MC oddělila od domácnosti 

MA a stala se samostatnou jednotkou s vlastním týmem 

asistentů a vedoucím. • Domácnost MC tvoří 12 samostat-

ných garsonek pro celkem 14 osob s mentálním postižením 

s nejnižší mírou podpory. Garsonky jsou vybaveny běžným 

nábytkem a spotřebiči. Každá garsonka disponuje kuchyní 

a sociálním zařízením. Každý klient má klíč od svého bytu 

a od poštovní schránky, o kterou se stará sám. • Vzhledem 

k tomu, že v této domácnosti žijí lidé s nejnižší mírou podpory, 

viděli jsme u nich velký potenciál pro přechod do chráněného 

bydlení v běžných bytech. Začali jsme s vyhodnocováním 

míry potřebné podpory, které proběhlo několikrát s časovým 

odstupem, a na základě tohoto vyhodnocení jsme nasta-

vovali u jednotlivých klientů podporu a individuální plány. 

Všichni zaměstnanci, kteří pracovali s klienty v domácnosti 

MC, byli proškoleni v jednotlivých oblastech, a to zejména 

v předávání odpovědnosti, krizových plánech, zapojení do 

komunity a mapování a tvorbě přechodových individuálních 

plánů. Také se jim dostalo individuální metodické podpory 

při tvorbě přechodových individuálních plánů u klientů, kteří 

o přechod do chráněného bydlení projevili zájem. S klienty se 

velmi intenzivně začalo pracovat na samostatnosti a pří-

pravě na přechod. Opatrovníkům byla poskytnuta podpora 

ze strany sociálního pracovníka, metodika kvality a vedou-

cího domácnosti. • Ze všech klientů se rekrutovali 2 muži, 

kteří v září 2018 přešli do chráněného bydlení v běžných 

bytech, viz text níže. • V domácnosti MC se vytvořil zcela 

nový tým pracovníků a vedoucího, a podařilo se tak tuto 

domácnost oddělit od domácnosti MA. Cílem této změny je 

soustavná, systematická a intenzivní práce s klienty na jejich 

osamostatňování ve všech oblastech jejich života. Do práce 

s klientem plánujeme zařadit ještě více nástrojů plánování 

zaměřeného na člověka a co nejvíce podpořit klienty, aby 

v budoucnu mohli žít v běžné společnosti podle svých před-

stav. S tím také souvisí úzká spolupráce s opatrovníky, které 

se snažíme co nejvíce zapojit. 

Detašované pracoviště Murgašova, 
domácnost MC
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Detašované pracoviště Murgašova, 
domácnost MB

MB MC
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V září roku 2018 jsme otevřeli službu chráněné bydlení v běž-

ných bytech, které jsou umístěny na Černém Mostě. Služba 

je určená pro 6 osob s mentálním postižením a nízkou mírou 

podpory. • Celkem se jedná o 3 byty po dvou samostat-

ných pokojích. Každý byt má vlastní kuchyň, sociální zařízení 

a balkon. Byty jsou vybaveny běžnými spotřebiči a vybave-

ním, jako je pračka, lednice, mikrovlnná trouba, postel, skříň, 

kuchyňská linka, trouba a sporák, běžné nádobí a uklízecí 

potřeby. • V září 2018 nastoupili do služby 2 uživatelé ze 

služby DOZP Sulická, kteří se první měsíce adaptovali na 

nové prostředí. S klienty systematicky a soustavně pra-

cujeme na osamostatnění a zapojení do běžné komunity. 

Nástupu do chráněného bydlení předcházela cílená práce 

na změně bydlení a osamostatnění (viz výše — domácnost 

MC.) • Vzhledem k tomu, že jsme velkou ústavní službou, 

při plánování služby chráněné bydlení jsme se soustředili 

na to, abychom do této služby nepřenášeli ústavní prvky, 

a snažili se ji co nejvíce připodobnit běžnému bydlení. Služba 

staví na přístupu zaměřeném na člověka včetně nástrojů 

individuálního plánování. • Chráněné bydlení má vlastního 

vedoucího, který zaštiťuje i vedení domácnosti MC. Asistenti 

chráněného bydlení nastavují podporu klientům podle jejich 

přání a dle rozsahu nasmlouvané služby. Společně pracují na 

naplňování cílů v individuálním plánu, předávání odpovědnosti 

a eliminaci rizik s tím spojených, zapojení do běžné komunity 

a péči o domácnost. 

CHRÁNĚNÉ 
BYDLENÍ 
V BĚŽNÝCH 
BYTECH 



Chráněné bydlení Lahovice je služba, kde žije 6 uživatelů 

s PAS. • Rok 2018 byl pro Chráněné bydlení Lahovice (dále 

jen „CHB Lahovice“) plný velkých změn. Hned na počátku roku 

došlo k převzetí služby Domovem Sulická od příspěvkové orga-

nizace DC Paprsek. • V CHB Lahovice byl do té doby odlišný 

způsob vedení služby i odlišný přístup k uživatelům. Uživatele 

jsme tedy převáděli na nový způsob fungování služby. Velkou 

změnou si prošli také zaměstnanci a rozsáhlou rekonstrukcí 

a dispozičními změnami prošel i celý objekt. Došlo ke kompletní 

výměně zařízení pokojů uživatelů. • Byl zařízen ateliér a tě-

locvična a rekonstruována společenská (relaxační) místnost, 

která předtím sloužila jako uzavřená učebna, kde pracovali za 

zavřenými dveřmi pedagogičtí pracovníci. Pracovníkům v přímé 

péči se změnila náplň práce, získali mnoho nových kompetencí 

a s nimi spojených povinností. Několik zaměstnanců ukončilo 

pracovní poměr. Snažili jsme se prohloubit spolupráci s opat-

rovníky, se kterými jsme se pravidelně v průběhu roku setkávali 

při neformálních setkáních. • Uživatelé přijali nové pojetí 

služby bez problémů. Získali možnosti volby a díky tomu se 

více rozvíjí jejich kompetence. Na nastalé změny reagovali až 

překvapivě klidně a pozitivně, došlo ke snížení agresivity ně-

kterých uživatelů. Uživatelé se podílí na organizaci dne, zrušili 

se jednotné programy a jednotné procházky obsahující každý 

den pouze jednu trasu. Prostory CHB Lahovice se otevřely 

všem jeho obyvatelům. Uživatelé i zaměstnanci se tak mohou 

pohybovat a využívat všechny prostory a možnosti objektu. 

Obnovou prošla i zahrada objektu, kterou při dobrém počasí 

mohou využívat k relaxaci i zábavě. • Zaměstnanci začali 

být aktivnější v nabízení aktivit uživatelům. Začali s uživateli 

jezdit na výlety po okolí. Jeden uživatel znovu zahájil školní 

docházku. • V domácnosti pracuje komunikační specialistka, 

která s uživateli, ve spolupráci se zaměstnanci, hledá vhodné 

využití alternativní komunikace, pomáhá nastavit pravidla pro 

komunikaci a zapojuje do dění i zaměstnance v přímé péči, 

což zvyšuje jejich kompetence i možnosti navazovat přátelské 

vztahy s uživateli. Uživatelé jsou zapojováni do běžných den-

ních činností, jako jsou příprava jídla, úklid, starost o osobní věci 

a prádlo, nákupy a další. Byla navázána spolupráce s opatrov-

níky, ve které bychom rádi dále pokračovali.

V loňském roce prošly aktivizační dílny velkou rekonstrukcí 

a na dobu třech měsíců byly nuceny svůj provoz omezit. 

Stavební úpravy, které zde proběhly, nám výrazně zpříjem-

nily a zkvalitnily naše pracovní prostředí. Jedná se například 

o protipožární strop, novou klimatizaci ve všech dílnách, 

přívod vody do dílen, kde voda chyběla, nové linoleum, lepší 

osvětlení a v neposlední řadě doplněný chybějící nábytek. 

Po dobu rekonstrukce jsme se přesto snažili, aby nebyli 

klienti ochuzeni o aktivizaci a volnočasovou zábavu. Tradiční 

nabídku volnočasových aktivit v dílnách keramické, svíč-

kařské, truhlářské, výtvarné, rukodělné a kavárenské jsme 

zpestřili letním sídlem na zahradě Domova, kde v horkých 

letních dnech našli klienti osvěžení při koupání v bazénu a ve 

večerních hodinách jsme se jim o zábavu postarali v rámci 

„letního kina“. • I v loňském roce proběhla všemi oblíbená 

velikonoční pomlázka, akce „Vítání léta“, podzimní dny jsme 

vyplnili „Dnem dýně“ a o Vánocích jsme rozsvítili vánoční 

strom, kdy akci zakončil velkolepý ohňostroj. • Veřejnost 

jsme potěšili prodejní výstavou obrazů, kde si měli zájemci 

možnost v prostorách komunitního centra Salla Terrena 

zakoupit obrazy našich klientů. Ženy se zkrášlovaly při akci 

„Chci se líbit“ a muže jsme přizvali, aby oprášili své šatníky 

a vybrali si nové kabáty na tradičním „Bazárku“. • S našimi 

milými sousedy z Prahy 4 jsme se setkali na přátelském 

sousedském setkání „Zažít Krč jinak“. • V roce 2018 jsme 

do pravidelných aktivit dílen zapojili o 45 klientů více než 

v loňském roce. • Celý rok nás podporují naši ochotní 

dobrovolníci, kteří pomáhají zpříjemnit volný čas našim klien-

tům, a to například kytarista pan David nebo pan Aleš a jeho 

neuvěřitelné automobily. Za to jim patří velký dík.

Chráněné bydlení Lahovice

Aktivizační dílny
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Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci L D



Projekt Podpora a rozvoj komunikační schopnosti 
osob s mentálním a kombinovaným postižením 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická je realizován již třetím rokem. Jedná se 
o projekt, jenž má za cíl rozvinout komunikační 
dovednosti uživatelů naší služby a zároveň pomoci 
pracovníkům v přímé péči (POP) porozumět jejich 
potřebám. Aby komunikace byla srozumitelná, 
využíváme prvky alternativní i augmentativní 
formy komunikace (AAK). V praxi to znamená, že 
každé domácnosti je přidělen speciální pedagog, 
který je odborníkem na psychopedii (složená 
státní závěrečná zkouška na vysoké škole) a který 
se snaží odborně uchopit možnosti konkrétního 
uživatele, navrhne možnou intervenci a dále pak 
své poznatky přenáší mezi tým POP, který je 
realizuje v praxi, a to přímo s uživatelem. 

PROJEKT 
PODPORY  
KOMUNIKACE 
AAK
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V roce 2018 byla dále realizována podpora rozvoje nebo 

udržení komunikační schopnosti uživatelů a instruování — 

vedení POP v dané oblasti již zavedeným způsobem. Nově 

se podpora týkala uživatelů a POP CHB Lahovice. Speciální 

pedagog — komunikační asistent (KA) — je součástí týmu 

domácnosti a spolupracuje s vedoucím domácnosti a POP při 

předávání informací o funkční podporované komunikační ak-

tivitě na poradách domácnosti. V průběhu dne KA metodicky 

vede POP při zavádění podporované komunikace u konkrét-

ního uživatele a zároveň přijímá podněty od POP ke zlep-

šení komunikace i v oblastech sebeobsluhy uživatele. Tým 

domácnosti se spolupodílí na vytváření komunikačních pasů, 

funkční vizualizace dne nebo konkrétního dějového procesu 

a předávání potřebné fotodokumentace pro vytváření zážit-

kových deníků. Dále pokračoval proces umisťování podpůrné 

vizualizované komunikace na pokoji pro konkrétního uživatele 

a důsledné používání již stávajících alternativních komuni-

kačních systémů (viz tabulka „výstupů“).

Pro pracovníky POP byly odborným garantem projektu 

organizovány semináře, které byly cílené na základní 

charakteristiky v oblasti komunikace uživatelů domácnosti. 

Pro praxi to znamená, že pracovníkům každé domácnosti je 

dána podpora, která přesně odpovídá modelovým situacím, 

jichž se komunikace týká. V tuto chvíli je pro nás neefektivní 

vzdělávat pracovníky v teorii, když řešíme praktickou podporu 

jednotlivých uživatelům. Další podporou pro POP byla účast 

komunikačního asistenta při tvorbě a hodnocení individuál-

ního plánu uživatele v oblasti komunikace. Novou podporou 

POP bylo pořízení instruktážního videa k asistovanému 

příjmu stravy uživatelů a vytváření metodických postupů 

s fotodokumentací.
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I v roce 2018 se tým speciálních pedagogů — komunikačních 

asistentů — metodicky veden odborným garantem, scházel 

pravidelně 1 × za měsíc na poradách. Při komunikačních ak-

tivitách jsou využívány metody vedoucí ke stimulaci komuni-

kační schopnosti uživatele: reminiscenční terapie, preterapie, 

bazální stimulace, handle terapie, orofac. regulační terapie, 

logopedické metody, prvky fyzioterapie, metody pro jedince 

s PAS, smyslová stimulace, metody pro stimulaci dílčích funkcí, 

globální (sociální) čtení, metody podporující gramotnost, prvky 

AAK a využití multismyslové místnosti Snoezelen. 

Projekt byl prezentován stážistkám z MPSV, představena 

byla i podpůrná opatření z oblasti komunikace v jednotlivých 

domácnostech. 

Výstupy realizované v rámci projektu k 31. 12. 2018:

Domácnost Počet 
uživatelů

Komunikační  
plány

Komunikační 
pasy

(celkový počet 
do 2018)

Rizikové SOS 
karty

Zážitkové 
deníky / 

slovníček 
uživatele

Strukturovaná 
vizualizace dne, 

jídelníčky + služby 
POP, aktivity

AAK systémy,
kom. lišty, zást. 
předměty, znak. 

jazyk (Makaton, znak 
do řeči), kom. knížka

B 25 25 16 25 4/25 ano 2 lišty, 
1 znakový jazyk

C 17 17 13 17 0/17 ano

4 lišty, 1 znak do 
řeči — kom. knížka, 

1 kom. knížka, 1 zást. 
předměty

D 17 17 6 (+ 2) 17 1/17 ano 10 lišt, 1 znak do řeči 
— kom. knížka

E 18 18 18 3 0/18 ano

2 lišty, 1 kom. lišta, 
1 zást. předměty, 

2 obr. podpora, 8 BS 
+ smysl. kom.

F 13 13 7 13 0/13 ano 2 BS + smysl. kom., 
1 zástup. předmět

Murgašova
A2, A3 7/8 0 1 7/8 3 + 1 / 7 + 8 ano 1 slovník gest

Murgašova
B1, B2, B3 23 1/1/0 1 8/7/6 1

8/8/7
Centrální nástěnka 

u jídelny

1 kom. karta — znak 
do řeči, 2 viz. struk-
tura týdne, 1 fotoal-

bum kom. karet

Murgašova
C 15 0 0 13 13 (15)

CHB Lahovice 6 6 1 6 0/5 ano

2 kom. lišty — vizual.
struktura dne,

1 kom. karta — znak 
do řeči

A
A
K



Pro každého z nás je pracovní uplatnění nedílnou 
a zcela zásadní součástí života. Úkolem 
sociální služby, kterou poskytuje náš Domov, je 
začleňování lidí, kteří v našem Domově žijí, do 
„běžné společnosti“, čímž vyrovnáváme jejich 
sociální znevýhodnění a podporujeme je ve 
využívání běžných veřejných zdrojů. To s sebou 
nese také šanci přebírat odpovědnost za svůj život 
včetně možnosti pracovat.

PODPORA 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
KLIENTŮ 
V DOMOVĚ 
SULICKÁ 
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V loňském roce se nám podařilo i ve spolupráci s organiza-

cemi Rytmus, o. p. s., a FOSA, o. p. s., najít zaměstnání pro 

3 uživatele. Tím ale podpora vlastně teprve začíná. S uži-

vatelem provádíme nácvik cestování do zaměstnání včetně 

nácviku řešení různých krizových situací na cestě, klienti se 

učí jednat na úřadech, např. na ČSSZ si zajišťují potřebné 

dokumenty, které požaduje zaměstnavatel. Velmi úzce 

spolupracujeme s vedoucími domácností a pracovníky přímé 

obslužné péče, se sociálními pracovnicemi, s rodiči a opat-

rovníky včetně veřejných, samozřejmě se zaměstnavatelem 

a v první řadě pracujeme s klientem. Za velký úspěch po-

važujeme, že další dva naši uživatelé v loňském roce dostali 

pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 

Samozřejmě ne všechno se dařilo. Tak jako u běžné populace 

i naši klienti mohou být v zaměstnání neúspěšní. Není to 

většinou z důvodu toho, že by práci nezvládali, ale důvo-

dem je někdy sociální nezralost, poruchy chování z důvodu 

nedůsledné nejednotné výchovy v dětství nebo špatné životní 

vzory. Základem úspěchu je především to, že klient pracovat 

chce. V práci najde uspokojení, pocit vlastní důležitosti, posí-

lení sebevědomí, najde si nové přátele a nové vztahy. 

V roce 2018 bylo zaměstnaných celkem 23 klientů, z toho 

6 v rámci provozů Domova a 17 na běžném trhu práce nebo 

v chráněných dílnách. V rámci přípravy na zaměstnání a pod-

pory v něm jsme využili služeb organizací k tomu určených, 

např. Rytmus, o. p. s., a FOSA, o. p. s., celkem se 4 uživateli.

* za období 25. 8.—31. 12. 2014

Forma pracovního  
uplatnění 2014* 2015 2016 2017 2018

Běžný trh práce,  
chráněné dílny 7 9 15 17 17

Provozy Domova — úklid,  
prádelna aj. 4 6 5 7 6

Příprava  
na zaměstnání 4 3 3 3 4

Zaměstnáno celkem 15 18 23 27 27



Zdravotní péče v Domově Sulická 
v roce 2018 poskytovalo 10 všeobec-
ných zdravotních sester v odbornosti 
913. I přes dlouhodobý nedostatek 
zdravotních sester nemuselo být díky 
jejich nadstandardnímu pracovnímu 
nasazení poskytování zdravotní péče 
nikterak omezeno.

ZDRAVOTNÍ 
OBLAST
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Zdravotní péče je poskytována v prostorách Domova Sulická 

a na detašovaném pracovišti Murgašova. V budově Sulická 

je provoz ambulance nepřetržitý, 24 hodin denně 365 dní 

v roce. V DP Murgašova je provoz ambulance pouze v pra-

covní dny od 7 do 15.30. O víkendech, svátcích a v nočních 

hodinách je k dispozici na telefonu a v dojezdové vzdálenosti 

sestra z ambulance Sulická.

Praktický lékař dochází za klienty 2× týdně, případně dle 

potřeby jednotlivých klientů. Dle možností klientů dochází tito  

k praktickému lékaři či pediatrovi do ordinace i samostatně, 

v doprovodu pracovníků Domova. 

Jednou za 14 dní dochází do Domova Sulická psychiatr a dle 

potřeby další lékaři nejrůznějších oborů.

Snažíme se, abychom spíše s klienty za lékaři dojížděli tak, jak 

to bývá i v běžném životě. Lékař chodí pouze tam, kde člověk 

skutečně k lékaři nemůže dojít sám. Určitou výjimku tvoří 

praktický lékař pro dospělé.

Pokud klient má přání mít vlastního praktického lékaře, je mu 

samozřejmě umožněno takového lékaře v případě potřeby 

navštěvovat.

Na základě smlouvy se společností Therap-Tilia, spol. s r. o., 

je klientům poskytována rehabilitační péče přímo v budově 

Sulická, včetně služeb rehabilitační lékařky.

Veškerá ošetřovatelská péče ze strany zdravotních sester je 

našim uživatelům poskytována v rámci ordinací výše uve-

dených lékařů a na základě vyhlášky MZČR č. 472/2009 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů pro poskytování zdravotní péče 

v pobytových zařízeních sociálních služeb. 

Na konci roku se s námi rozloučila vrchní sestra Věra 

Kratinová, která odešla do starobního důchodu. Za její práci 

se sluší poděkovat. Na místo nové vrchní sestry nastoupila 

Bc. Markéta Malá, které jsme popřáli hodně úspěchů v její 

činnosti a podpořili ji v jejích nápadech na zlepšení provozu 

ambulance a spolupráce zdravotního úseku s jednotlivými 

domácnostmi.
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Hlavní budova Sulická

V roce 2018 jsme začali budovat nový úsek administrativy ve 

3. NP našeho objektu, stávající administrativa se přebu-

duje na novou domácnost se zvýšenou ošetřovatelskou 

péčí. • Zahájení přestavby bylo krušné, neboť odkrytá 

střecha v kombinaci s deštivým počasím způsobila kompli-

kace. Několikrát byly vyplaveny aktivizační dílny, kde mezitím 

probíhala instalace klimatizačních jednotek a protipožárního 

stropu s konečnou kompletní výmalbou. • Díky úspěšným 

výběrovým řízením se nám např. povedlo pořídit markýzu na 

terasu u naší kavárny, nové zábradlí a okopové lišty pro do-

mácnost C, zrekonstruovali jsme prostory sušáren, vzhledem 

k havárii v domácnosti B (prasklý kohout v přívodu vody) jsme 

opravili kuchyňku pro klienty, sociálně tera- 

peutické dílny mají nové linoleum, klimatizaci a protipožární 

strop. Domácnost F má novou kuchyň a novou kancelář. 

V průběhu roku byly vymalovány veškeré prostory nejenom 

budovy v Sulické. • Ke konci roku jsme skladovací kvůli 

nedostatku skladovacích prostor v budově zvětšili o čtyři 

velkokapacitní kontejnery. 

Detašované pracoviště Murgašova 

V Murgašově jsme opravili poškozené části podlahové krytiny 

a našim klientům pořídili nové postele a matrace.

Chráněné bydlení Lahovice 

Od 1. 1. 2018 máme ve správě další objekt v Lahovicích, který 

je chráněným bydlením. Jedná se o dvougenerační rodinný 

dům. Při převedení jsme se museli vypořádat s mnoha úkoly. 

Příkladem může být odstranění nelegálně postaveného 

altánu na zahradě, oprava teras a zábradlí na všech úrovních, 

položení nové dlažby na balkonech, opravy omítek, výměna 

některých oken, oprava zámkové dlažby a interiérové dovy-

bavení, jako jsou nové skříně, postele a podlahové krytiny. 

Vše způsobem, aby se zde naši klienti cítili jako doma. Upravili 

jsme také přilehlou zahradu.

Chráněné bydlení ČM 

Od září jsme otevřeli další službu chráněného bydlení v Praze 

na Černém Mostě, kde máme tři byty 2 + 1 celkem pro 

6 klientů. Byty jsme kompletně zrekonstruovali a vybavili 

veškerým nábytkem.

Využívané informační technologie

UCT  Účetnictví a rozpočet síťová verze 

EMA Evidence majetku síťová verze 

PAM Práce a mzdy lokální verze 

KDF  Kniha došlých faktur síťová verze 

KXF Komunikace s bankou síťová verze 

POK Pokladna síťová verze 

SKL Sklady síťová verze 

VYK  Výkaznictví lokální verze 

ESS  Elektronická spisová služba síťová verze 

Cygnus 2   síťová verze

Vozový park

Celkový počet vozů je v současné době osm.

Renault Trafic, r. v. 2008,  
přeprava osob, najetých km: 161 831

Fiat Doblo, r. v. 2006,  
přeprava potravin — krátké jízdy, najetých km: 105 220

Ford Transit, r. v. 2006,  
stěhování materiálu (nejstarší vůz), najetých km: 192 720

VW Crafter, r. v. 2009,  
přeprava osob se zvedacím zařízením, najetých km: 65 047

VW Transporter, r. v. 2009, 
 přeprava osob se zvedacím zařízením, najetých km: 121 413

Škoda Octavia, r. v. 2005,  
krátké jízdy, najetých km: 110 000

VW Transporter, r. v. 2009,  
přeprava osob bez zvedacího zařízení, ale s nájezdovou ram-

pou, najetých km: 110 000

Ford Tranzit, r. v. 2018,  
s mechanickou rampou a velkou variabilitou rozmístění  

sedaček a invalidních vozíků, najetých km: 2 500

Spotřeba paliva

Celková spotřeba za rok 2018 v litrech: 

Celkem nafta/rok  10 039,3 
Celkem benzín/rok  1 574,0



Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo 
ke dni 31. 12. 2018 v hlavní činnosti s kladným 
hospodářským výsledkem, přičemž neinvestiční 
příspěvek zřizovatele UZ 91 zůstal o částku 
368 283,60 Kč nedočerpán (služba CHB — 
neinvestiční příspěvek zřizovatele nedočerpán 
o částku 40 312,54 Kč a služba DOZP — 
neinvestiční příspěvek zřizovatele nedočerpán 
o částku 327 971,06 Kč).

EKONOMICKÉ 
ÚDAJE — 
ROZBOR 
HOSPODAŘENÍ
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Výnosy V tis. Kč V %

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 67 689,31 54,682

Státní dotace MPSV 20 207,00 16,324

Příjmy od uživatelů 30 080,35 24,300

Příjmy od zdravotních pojišťoven 4 825,87 3,898

Čerpání z fondů (FRM, rezervní) 504,91 0,407

Ostatní výnosy (pojistné, bonusy, příjmy za stravné) 479,16 0,387

23 1/1/0

CELKEM 123 786,60

Náklady V tis. Kč V %

Materiál 11 187,76 9,037

Energie 4 508,30 3,642

Opravy a udržování 7 143,59 5,771

Ostatní služby 16 290,97 13,161

Osobní náklady 72 763,63 58,782

Odpisy 5 230,99 4,226

Ostatní náklady (náklady z DDM, pojistné) 6 661,36 5,381

CELKEM 123 786,60
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Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 103,68 % schvále-

ného, resp. 99,70 % upraveného rozpočtu. Výnosy z prodeje 

služeb byly oproti roku 2017 vyšší o 15,452 %. Oproti roku 2017 

byl zaznamenán:

— procentuální nárůst výnosů u následujících položek: 

 • neinvestiční příspěvek zřizovatele o 40,64 %, 

 • státní dotace o 64,23 %, 

 • příjmy od uživatelů o 14,13 %, 

 • příjmy zdravotních pojišťoven o 24,46 %, 

 • ostatní výnosy o 33,79 %;

— procentuální pokles výnosů u následujících položek: 

 • čerpání fondů (FRM, rezervní) o 47,05 %.

Dotace MHMP 
Neinvestiční příspěvek MHMP (UZ 91) byl pro rok 2018 

schválen Radou hl. m. Prahy ve výši 67 168,1 tis. Kč. Částka 

byla použita na provoz DOZP Sulická, konkrétně na ener-

gie, platy, odvody, odpisy majetku a úhradu dalších služeb. 

V průběhu roku došlo k navýšení neinvestičního příspěvku 

celkem o 889,5 tis. Kč. Finanční prostředky dle rozpočtového 

opatření byly určeny na odměňování ředitelů a zákonné odvody 

(konkrétně 189,5 tis. Kč), dále byl zvýšen neinvestiční příspěvek 

o 700 tis. Kč na provoz a zavedení služby chráněné bydlení. 

Finanční prostředky (ve výši 6 182 tis. Kč) na tzv. nový úkol — 

převzetí střediska Lahovice — byly vyčerpány v plné výši.

Celkový neinvestiční příspěvek na konci roku 2018 byl ve výši 

68 057,6 tis. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele 

nebyly vyčerpány úplně — úspora ve výši 368 283,60 Kč bude 

převedena na běžný účet zřizovatele.

Dotace MPSV 
Státní dotace s UZ 13305 byla na rok 2018 schválena ve výši 

20 207 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány na 

úhradu osobních nákladů ve výši 19 707 tis. Kč (tj. 97,525 %) 

a na úhradu nákladů na spotřebu energie ve výši 500 tis. Kč (tj. 

2,475 %). Státní dotace byla vyčerpána v plné výši. Podíl státní 

dotace na celkových výnosech organizace v hlavní činnosti 

je 16,324 %. 

Mzdové limity 
Limit prostředků na platy na počátku roku 2018 byl ve výši 

53 324,8 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 byl mzdový limit zvýšen o 139,30 tis. Kč. 

Celkový limit platný k 31. 12. 2018 byl ve výši 53 464,10 tis. Kč. 

Limit prostředků na platy zůstal k 31. 12. 2018 nedočerpaný 

o částku 1 612,614 tis. Kč z důvodů dlouhodobých pracovních 

neschopností (celoroční PN) cca u 5 zaměstnanců. Zvýšená 

fluktuace byla zaznamenána u zaměstnanců stravovacího 

úseku. Limit počtu zaměstnanců nebyl splněn o 0,1 přepočtené 

osoby.

Úhrady od uživatelů 
Úhrady od uživatelů za stravu (včetně smluvní úhrady), 

ubytování, příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 

2018 plněny na úrovni 108,45 SR. Skutečné výnosy za 

ubytování a stravu byly oproti SR vyšší z důvodu zvýšení 

příspěvků na invalidní důchod jednotlivým uživatelům služby 

v roce 2018 a také z důvodu odběru stravy uživateli CHB 

Lahovice (ubytování znamenalo zvýšení o 3 % a stravování 

o 7,74 % oproti SR). 

Nejvýznamnější odchylka v oblasti úhrad od uživatelů byla 

zaznamenána u úhrad z příspěvků na péči (dále jen „PnP“; 

v rozdílu +12,21 % oproti SR), kdy došlo u některých uživatelů 

vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu ke zvýšení závislosti 

na pomoci druhé osoby, k přehodnocení zdravotního stavu 

v návaznosti na zvýšení PnP a dále ke zcela novému přiznání 

PnP u některých uživatelů. 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 
Výše úhrad od zdravotních pojišťoven jsou v roce 2018 

vyšší o 20,64 % oproti schválenému rozpočtu (tj. nárůst 

o cca 826 tis. Kč). Významnou položku těchto příjmů tvoří 

jednorázový doplatek od Všeobecné zdravotní pojišťovny za 

zdravotní úkony uskutečněné v roce 2017, který byl ve výši 

889,9 tis. Kč (a to z důvodu akceptace naší žádosti o navýšení 

hranice měsíčních úhrad).

Ostatní výnosy 
Výnosy za stravné zaměstnanců byly plněny na úrovni 105,21 

UR v celkové výši 273,56 tis. Kč, oproti SR navýšení o cca 

13,5 tis. Kč. 

Výnosy z čerpání fondů RF — oproti SR byly skutečné výnosy 

vyšší o 501,81 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů 

(finanční povahy — zejména účelové dary) do rezervního fondu. 

Ostatní výnosy z činnosti — oproti SR byly skutečné výnosy 

vyšší o 142,5 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů (věcné 

povahy, ale i poskytnutí služby) a z důvodu přijatého pojistného 

plnění od pojišťovny.

Úroky — oproti SR zvýšení výnosů z důvodu připsání vyššího 

úroku z bankovních zůstatků především na investičním 

bankovním účtu (finanční prostředky na akci Paliativní péče).

Finanční prostředky z FRM 
Prostředky fondu reprodukce majetku byly použity pouze 

v rámci finančního vypořádání organizace.   

1 VÝNOSY  
HLAVNÍ  
ČINNOSTI

Číslo akce Název akce UR poskytnuto v Kč 
UZ Čerpání v Kč

43390 Domácnost se zvýšenou ošetřovatelskou péčí (UZ 99) 10 150 393,50 10 150 393,50

43390 Domácnost se zvýšenou ošetřovatelskou péčí (UZ 94) 57 000 000,00 14 224 599,66

43703 Pořízení EPS (UZ 99) 2 463 730,90 2 463 730,90

43703 Pořízení EPS (UZ 94) 500 000,00 256 144,10

42518 Pořízení dětského hřiště 434 000,00 0,00

43391 Zřízení amfiteátru 413 700,00 0,00

43392 Osázení herních a cvičných prvků 266 120,00 0,00

43394 Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší 954 020,00 0,00

43395 Zřízení zahradnických záhonů 369 750,00 0,00

43702 Pořízení přípojky nízkého napětí 1 413 164,50 0,00

43990 Elektronizace systému dveří 800 000,00 69 575,00

43992 Pořízení automobilu 1 450 000,00 878 022,00

43993 Pořízení fritézy 100 000,00 0,00

43994 Pořízení markýzy 110 000,00 104 665,00
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Investiční akce Pořízení dětského hřiště, Zřízení amfiteátru, 

Osázení herních a cvičných prvků, Zřízení zahradnických 

záhonů, Vybudování vnitroareálové komunikace pro pěší 

a cykl. nebyly dokončeny z důvodu pokračování akcí v roce 

2019 v závislosti na vyřešení majetkových vztahů příslušného 

pozemku, na kterém jsou plánovány realizace těchto akcí. 

V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc 

dle posledních informací řeší odbor evidence majetku. 

U investičních akcí byly zpracovány projekty, které budou po 

vyřešení majetkových vztahů podkladem pro realizaci akce.

IA Domácnost se zvýšenou ošetřovatelskou péčí je ve fázi 

faktické výstavby a domácnost bude otevřena v září 2019.

Investiční akce Pořízení přípojky nízkého napětí nebyla v roce 

2018 realizována kvůli potřebě vyřešit změny projektu — 

kudy povede podzemní vedení elektrické přípojky (vede přes 

soukromý pozemek). Projekt byl při změně závislý na souhlasu 

majitelů pozemku. Projekt by měl být dokončen v roce 2019.

Akce Elektronizace systému dveří nebyla realizována vzhledem 

k hledání vhodného řešení, soutěž proběhla v závěru roku, 

plánovaná realizace proběhla v únoru 2019.

Investiční akce Pořízení automobilu nemohla být dokončena 

z důvodu administrativní chyby ze strany dodavatele, který na 

prosincové faktuře uvedl chybnou výši DPH a následně finanční 

prostředky (které DOZP Sulická uhradila včas v termínu 

splatnosti) vrátil zpět na bankovní účet DOZP Sulická.

Po schválení žádosti o ponechání prostředků a následné použití 

ke stejnému účelu bude faktura uhrazena a tím bude akce 

dokončena.

Akce Pořízení zábradlí a Rekonstrukce terasy — dlažba nebyly 

dokončeny z důvodu nepřevzetí díla, které jevilo jasné známky 

nekvalitně odvedené práce. Vše bylo dokončeno v únoru 

(březnu) 2019

Investiční akce Rek. skladu pro ortopedické pomůcky nebyla 

dokončena z důvodu návaznosti stavebních prací investiční 

akce Paliativní péče, v rámci níž dojde v roce 2019 k přemístění 

jediného výlezu na střechu budovy (který se nachází právě 

v prostranství skladu) do nových prostor, které vzniknou 

v rámci projektu Paliativní péče. 

Akce Pořízení fritézy nebyla v roce 2018 realizována z důvodu 

využití nabídky bezúplatného převodu majetku (fritézy) od jiné 

příspěvkové organizace. 

Investiční akce Pořízení markýzy, Pořízení EPS, Klimatizační 

jednotky do terap. dílen, Pořízení zábradlí na odd. C, Pořízení 

bezpečnostní prosklené stěny a Nákup 4 ks plechových 

kontejnerů byly v roce 2018 dokončeny.

Na základě rozhodnutí ředitelky Bc. Lenky Kohoutové byly 

z fondu investic čerpány finanční prostředky na úhradu 

poplatku za registraci vozidla k bezúplatnému nabytí vozidla od 

jiné PO ve výši 1 630 Kč. 

Náklady byly v objemu 54,68 % kryty neinvestičním příspěvkem 

od zřizovatele. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu se 

podílela na pokrytí nákladů organizace v rozsahu 16,32 %, 

vlastní zdroje potom 29 %. 

Rozbor nákladových položek 

— 50 — Spotřebované nákupy  
 •  Spotřeba materiálu — Náklady na nákup zdravotního 

materiálu, potravin, PHM, kancelářské potřeby, tonery, 

čisticí a hygienické potřeby, materiál údržby, OPP, 

drobný majetek, knihy a publikace a dále spotřeba 

energie. Zvýšený rozdíl skutečných nákladů oproti SR byl 

zaznamenán u položky drobný majetek — vliv pořízení 

nového drobného majetku do střediska Lahovice 

a střediska Černý Most.

— 51 — Služby 

 •   Opravy a udržování — V roce 2018 proběhly  

následující opravy: 

 • oprava koupelny, sprchových koutů, 

 • oprava zdiva a výmalba, 

 • oprava podlahových krytin, oprava terasy, 

 • oprava zařízení (výtahu, myčky, pračky), 

 •  oprava automobilů (zastaralý vozový park, časté 

opravy — vliv zvýšení skutečných nákladů oproti SR).

 •   Reprezentace — Zvýšení nákladů oproti SR z důvodu 

pořádání odborných stáží a setkávání se s opatrovníky.

 •   Ostatní služby — Náklady na vzdělávání zaměstnanců, 

speciální pedagogika — alternativní komunikace pro 

uživatele, muzikoterapie, dramaterapie, supervize, 

právní poradenství, odvoz odpadu, úklidové a recepční 

služby, zahradnické práce, IT služby, SW poplatky. 

Zvýšený rozdíl skutečných nákladů oproti SR byl 

zaznamenán u položky ostatní služby z důvodů 

neočekávaných výdajů spojených s odstraňováním 

nepovolené stavby ve středisku Lahovice (způsobeno 

bývalým vedením), montážních a úklidových prací po 

havárii vody, zpracování podkladové dokumentace na 

opravu plotu, havarijního stavu komunikace v rámci 

areálu Sulická, montáže svítidel a ochranných prvků, 

zpracování instruktážních videí pro klienty, nákladů na 

zajištění kulturních akcí — Vítání léta apod.

— 52 — Osobní náklady 

 •   Mzdové náklady — Zvýšená fluktuace byla 

zaznamenána u zaměstnanců stravovacího úseku 

a dále u zaměstnanců zdravotního úseku. Z tohoto 

důvodu bylo nutné přistoupit k variantě uzavření dohod 

o provedení práce a tím došlo ke zvýšení nákladů OON 

o 95,67 % SR (celkem nárůst o 574 tis. Kč). Součástí 

mzdových nákladů byly výdaje na vyplacení odstupného 

2 zaměstnancům střediska Lahovice (v pracovním 

poměru za bývalého vedení). Pracovní pozice, resp. 

pracovní náplň těchto zaměstnanců nebyla využitelná 

pro další vývoj střediska Lahovice. 

2 NÁKLADY  
HLAVNÍ  
ČINNOSTI

43996 Pořízení zábradlí na odd. C 260 000,00 96 816,00

43997 Rek. skladu pro ortopedické pomůcky 160 000,00 0,00

43998 Rekonstrukce terasy — dlažba 420 000,00 265 017,00

43995 Pořízení zábradlí (UZ 94) 120 000,00 20 570,00

43991 Klimatizační jednotky do oddělení terap. dílen (UZ 94) 1 100 000,00 1 100 000,00

Klimatizační jednotky do oddělení terap. dílen (UZ 610) 600 000,00 458 464,56

Pořízení zábradlí (UZ 610) 100 000,00 0,00

Pořízení bezpečnostní prosklené stěny 130 000,00 116 121,00

Nákup 4 ks plechových kontejnerů 550 000,00 449 420,00

Registrace vozidla nabytého automobilu ——— 1 630,00



— 53 — Daně a poplatky 

 •   Správní poplatky a dálniční známky — Zvýšení 

nákladů proti SR z důvodu neplánovaných úhrad nákladů 

spojených se soudními poplatky v rámci soudního 

sporu s První chráněnou dílnou, s. r. o. — odškodnění za 

porušení smluvních podmínek, dále soudních poplatků 

v rámci uplatňování vlastnických práv k nemovitosti — 

pozemek, na kterém jsou plánovány investiční akce.

— 54 — Ostatní náklady 

 •  Ostatní náklady z činnosti — Náklady na pojištění, 

kapesné pro nezaopatřené děti (ze zákona).

— 55 — Odpisy, opravné položky, rezervy 
 •  Odpisy majetku — Tato nákladová položka je oproti SR 

zvýšena přibližně o 129 tis. Kč z důvodu neplánovaného 

odpisu nezkolaudované stavby střediska Lahovice. 

Odpisový limit v porovnání s UR zůstal nedočerpaný 

o 324,91 tis. Kč z důvodu nerealizování některých 

investičních akcí, které byly zahrnuty do odpisového 

plánu, ale nebyly realizovány z důvodu nevyřešených 

majetkových vztahů na předmětném pozemku.

 •  558 — Náklady z drobného dlouhodobého  
majetku —  Objem nákladů z DDM (tj. nábytek, pracovní 

stoly, sedací souprava, matrace, pračky, sušičky, 

chladnička, mrazák, vakuovačka, vitrína, docházková 

čtečka, zvedáky, sekačka, polohovací lůžko, projekční 

plátno, samozavlažovací truhlíky, aromadifuzéry, PC 

technika [tiskárny, notebooky, monitory], kompenzační 

pomůcky) byl vyšší o částku cca 2 824,9 tis. Kč než 

SR (tj. o 84,83 %). Zvýšené čerpání nákladové položky 

bylo ovlivněno zejména pořízením nového majetku do 

střediska Lahovice a střediska Černý Most.

Hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro osoby 

se zdravotním postižením Sulická skončilo k 31. 12. 2018 

v doplňkové činnosti ziskem ve výši 206 071,79 Kč, který byl 

navržen na příděl do rezervního fondu. Výnosy byly tvořeny 

zejména prodejem vlastních výrobků (obrazů a dalších výrobků, 

které uživatelé DOZP Sulická vyrobili), zboží a pronájmem 

služebního bytu. Nákladová stránka doplňkové činnosti byla 

tvořena provozními náklady na doplňkovou činnost — nákup 

zboží, potravin, energie, mzdové náklady a odpisy.

2
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DOPLŇKOVÁ 
ČINNOST

SPONZORSKÉ 
DARY

Položka  v tis. Kč

Náklady 444,332

Výnosy 650,404

ZISK z doplňkové činnosti 206,072
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Dárce — finanční dary Hodnota daru

OXIXO, spol. s r. o. 4 tis. Kč

Československá obchodní banka, a. s. 5 tis. Kč

Romana Nováková 25 tis. Kč

TELMO, a. s. 34,782 tis. Kč

Bronislav Klinger 50 tis. Kč

Bella Bohemia, s. r. o. 96,262 tis. Kč

Nadace historické a kulturní dědictví 2,16 tis. Kč

Jindřich Flieger 10,3 tis. Kč

Lenka Kohoutová 0,5 tis. Kč

FOOSBALL PUBS, s. r. o. 16 tis. Kč

Dana Strnadová 8,1 tis. Kč

Aleš Nenička 100 tis. Kč

Dárce — věcné dary

AUTISTIK, z. s.

Adriana Těšínská

Monika Sommerová

Pavel Truneček

IdeaSense, s. r. o. 2 tis. Kč

PREMIO INVEST, s. r. o. 20 tis. Kč

OXIXO, spol. s r. o. 10 tis. Kč

Zoltán Gajdoš 4 tis. Kč

ARROWS akademie, s. r. o. 10 tis. Kč

Dana Strnadová 10 tis. Kč

PSD Consult, s. r. o. 20 tis. Kč

Romana Nováková 25 tis. Kč

Libuše Knotková 1,5 tis. Kč

Jiřina Matrasová 7 tis. Kč

Klára Honzíková 2 tis. Kč

BAK stavební společnost, a. s. 50 tis. Kč

Celkem 513,604 tis. Kč



Od roku 2018 má Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Sulická nově 
registrovanou službu, a to chráněné 
bydlení: od 1. 1. 2018 chráněné bydlení 
Lahovice (dále „CHB Lahovice“) a od září 
2018 chráněné bydlení v běžných bytech 
na Černém Mostě (dále „CHB BB ČM“). 
V souvislosti s tím byl tabulkový počet 
zaměstnanců navýšen na 132,3.

Celkově bylo v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

Sulická k 31. 12. 2018 zaměstnáno 134 zaměstnanců, v pře-

počteném stavu 131,23 zaměstnance. 

V roce 2018 se nám také dařilo zmírnit fluktuaci zaměst-

nanců, která v roce 2017 dosahovala 52,36 %, což znamená, 

že se v naší organizaci během roku vyměnila polovina za-

městnanců. V roce 2018 jsme skončili na čísle 28,89 %, což 

znamená výměnu o něco více než o čtvrtiny zaměstnanců.

PERSONÁLNÍ 
OBLAST

10

P
E

R
S

O
N

Á
L

N
Í

 
O

B
L

A
S

T
5

2

Počet zaměstnanců Počet ukončení
pracovního poměru

Počet ukončení
pracovního poměru (v %)

Leden 131,88 4 3,03 %

Únor 135,88 3 2,21 %

Březen 133,88 4 2,99 %

Duben 133,88 1 0,75 %

Květen 133,88 1 0,75 %

Červen 132,38 0 0,00 %

Červenec 133,88 1 0,75 %

Srpen 133,33 8 6,00 %

Září 130,63 4 3,06 %

Říjen 129,13 2 1,55 %

Listopad 134,08 3 2,24 %

Prosinec 131,23 7 5,33 %

Roční 131,55 38 28,89 %



V hlavní budově Sulická je administrativní a technické zázemí, 

úsek stravování, ambulance a 5 domácností přímé obslužné 

péče. V každé domácnosti je jmenován jeden vedoucí z řad 

pracovníků v sociálních službách.

Na detašovaném pracovišti Murgašova je jeden vedoucí pro 

domácnost A a jedna vedoucí pro domácnost B. V roce 2018 

došlo ke změně na detašovaném pracovišti v souvislosti 

s rozšířením chráněného bydlení o tři běžné byty na Černém 

Mostě. Byl zde jmenován další vedoucí — společně pro do-

mácnost C a CHB BB ČM.

Počet úvazků detašovaného pracoviště Murgašova je 25,5, 

z toho 3 vedoucí pracovníci, 1 zdravotní sestra a 1 zaměst-

nankyně aktivizace, jež se věnuje především podporovanému 

zaměstnávání uživatelů. 

V chráněném bydlení (Lahovice + BB ČM) pracovalo 12,3 

zaměstnance, z toho 9,5 úvazku připadlo na přímou péči.

V celém Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

k 31. 12. 2018 pracovalo 100 žen a 34 mužů.

Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto: 

—  65 % zaměstnanců, kteří pracovali na pozici pracovník 

v sociálních službách — přímá obslužná péče, 

—  8 % zaměstnanců bylo zaměstnáno na pozici pracovník 

v sociálních službách — aktivizační pracovník,

—  10 % zaměstnanců byl podíl zdravotnického personálu — 

všeobecných zdravotních sestrer 

—  3 % zaměstnanců byl podíl sociálních pracovníků 

a metodiků,

—  14 % zaměstnanců tvoří administrativní zázemí, technické 

a provozní úseky (stravovací úsek, prádelna, údržba).

Míra fluktuace za období 01—12/2018 je 28,89 %. Průměrná měsíční fluktuace je 2,39 %.
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únor březen květenduben červen červenec srpen září listopadříjen prosinec

Počet ukončení pracovního poměru (v %)

Rozložení 
zaměstnanců v celém 
Domově pro osoby 
se zdravotním 
postižením Sulická

Rozložení 
pracovních 
pozic

 pracovníci v přímé péči (65 %)

 pracovníci v sociálních  
 službách — aktivizace (8 %)

 zdravotní sestry (10 %)

 sociální pracovníci  
 a metodici (3 %)

 ostatní THP, technický  
 a provozní úsek (14 %)

 muži — 34 (25 %)

 ženy — 100 (75 %)
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Věková struktura zaměstnanců

Věk Muži Ženy % Celkem

21—30 9 25 25 34

31—40 12 19 23 31

41—50 9 23 24 32

51—60 5 30 26 35

Nad 61 0 2 2 2

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

Vzdělání Muži Ženy % Celkem

Základní 0 2 2 2

Vyučení 11 31 31 42

Maturita 15 54 51 69

Vyšší odborné 1 4 4 5

Vysokoškolské 4 12 12 16

Průměrný věk zaměstnanců v Domově Sulická je 42 let.

Informace o pracovním poměru

Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen 

velký důraz nejen na splnění odborné způsobilosti, ale také 

na cílené vyhledávání pracovníků vzdělaných přímo v sociál-

ním oboru. Zároveň se nám ale osvědčil příjem zaměstnanců 

z úplně odlišných oborů, kteří se vyznačují velkým zájmem 

a zaujetím pro práci v sociálních službách. Tito zaměstnanci 

nám přinášejí tu výhodu, že nemají špatné návyky z některých 

předchozích pracovišť a mají velkou motivaci.

Nábor zaměstnanců probíhal celý rok pomocí inzerce na 

inzertních portálech i v novinovém tisku, zveřejněním pra-

covní nabídky na webových stránkách a na našem Facebooku, 

oslovováním studentů sociálních a zdravotních škol, kteří u nás 

vykonávají praxe, aj.

Vyjma náborů zaměstnanců u nás také probíhá nábor dobro-

volných pracovníků. V loňském roce se u nás vystřídalo celkem 

23 dobrovolníků, zajišťujících např. návštěvy uživatelů, pro-

cházky s uživateli, hru na kytaru uživatelů, pomoc při akci Vítání 

léta, čtecí babičku, letní kino a doprovody na výlety.

Loňský rok byl rovněž ve znamení cílenější péče o naše 

zaměstnance. Provedli jsme dotazníkové šetření, ze kterého 

vyplynula přání našich zaměstnanců týkající se oblasti dalších 

benefitů, na která budeme v roce 2019 flexibilně reagovat. 

V loňském roce začal rovněž vycházet měsíčník „Z Domova“. 

Jeho cílem je pravidelně poskytovat komplexní informace o naší 

činnosti. Jednotlivé rubriky informují o aktuálních, proběhlých 

i plánovaných akcích, o lidech, kteří u nás nebo s námi pracují, 

nebo o procesech, které naši práci definují a nastavují ve vztahu 

k našim klientům. Informuje o významných jubileích našich 

zaměstnanců i klientů. 

 

Průměrný plat v organizaci

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2018 byl ve výši 32 634 Kč. 

Poděkování partnerům 
Domov Sulická by nikdy nemohl naplňovat své cíle, kdyby 

nebylo dobré spolupráce mezi naším Domovem Sulická 

a zřizovatelem. Zásadní poděkování patří tedy ZŘIZOVATELI 

Domova Sulická, MHMP, za podporu a metodické vedení, MPSV 

za podporu a SPONZORŮM za dary a přízeň.

Poděkování zaměstnancům 
Domov Sulická je živý mechanismus, funguje 24 hodin 365 dní 

v roce. V Sulické neznáme volný den, naším Domovem žijeme. 

Bez zapálených zaměstnanců bychom vše výše uvedené 

nedokázali ani přes příznivé financování služby. 

Velké poděkování patří tedy těm, kteří klientům Domova Sulická 

asistují, provází je životem a jsou při nich v dobrých i horších 

časech jejich života, našim ZAMĚSTNANCŮM.

Patří jim speciální poděkování za jejich celoroční práci a chuť ke 

změně ve fungování Domova Sulická. Patří jim poděkování za 

chuť do vzdělávání a sbírání nových inspirací a poznatků v ji-

ných zařízeních. Patří jim velké díky za kreativní přístup a stále 

nové podněty k poskytování služby našim klientům.

Poděkování rodinám a opatrovníkům 
Poděkování patří také RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A BLÍZKÝM 

našich zaměstnanců a uživatelů, kteří se často podílejí na 

rozvoji našeho Domova Sulická. 

Děkujeme všem OPATROVNÍKŮM, že s námi zvládají cestu 

změny a chápou, že jde především o kvalitu života lidí, kteří 

v Domově Sulická žijí.

Poděkování dobrovolníkům 
DOBROVOLNÍKŮM děkujeme za jejich zapálení, obětavost 

a jejich čas, který dávají nám a našim klientům zcela zdarma 

a pro dobrou věc. 

Vážíme si všech, kteří s námi ve prospěch klientů strávili 

byť krátký čas svého života, vážíme si každé jedné koruny, 

která přišla do Domova Sulická a díky které mohla být služba 

provozována. 

PODĚKOVÁNÍ



DĚKUJEME,
ZŮSTAŇTE  
PŘI NÁS  
A S NÁMI!



Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou 

sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Sulická 1597/48

142 00  Praha 4

tel.: +420 270 006 570

IČ: 70873046


