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ÚVODNÍ
SLOVO
PANÍ
ŘEDITELKY

Každý ředitel je rád, pokud může hodnotit úspěšný,
vydařený rok firmy, kterou vede. Jak ráda bych jako
v letech předchozích toto napsala.
Stejně jako na mnoha dalších sociálních službách
podepsala se i na chodu Domova Sulická pandemie
covidu-19.
Jen co jsme začali plnit naše kalendáře akcemi na rok
2020, už jsme je v březnu rušili. Rok 2020 měl být
rokem s podtextem „Ladíme se světem“.
Ladit s pandemií jsme však nechtěli.
Ke slovu přišlo krizové řízení, s právníky jsme sestavili
karanténní řád. Zaměstnanci pražské hygieny hledali
mnohá řešení z minuty na minutu stejně jako my.
O jednotlivostech jsme se radili s ošetřujícím lékařem
našich klientů MUDr. Zdeňkem Kalvachem. Patří mu
díky za jeho nadhled a ochotu pomáhat sedm dní
v týdnu.
Rouška, dezinfekce, uzavření – klíčová slova roku.
Učili jsme se jinému poskytování sociální služby.
Museli jsme přijít na to, jak v jednotlivých
domácnostech zavedeme přísná hygienická
opatření. Hledali jsme cestu, jak vysvětlíme klientům,
co se děje, proč musíme všichni mít roušky, jak na
dezinfekci rukou.
Nejhorší bylo vysvětlit, proč klient nemůže navštívit
rodinu nebo rodina jeho, proč nemůže do školy, do
práce nebo proč vlastně nelze navštívit kamaráda
z jiné domácnosti. Systém práce se nám všem
převrátil naruby.
Zaměstnanci řešili
i v Domově Sulická.

specifické

situace

doma

Stála jsem před mnoha výzvami. Jak řídit Domov
Sulická a nepotkat se s nikým osobně? Jak umožnit
klientům návštěvy? Jak v nouzovém stavu zajistit
ochranné prostředky a dezinfekci? Nic z toho nikde
nebylo. Mnohé jsme zažili poprvé, učili jsme se velké
sebekázni a odříkání.

Díky sponzorským darům jsme rozběhli vedení
organizace prostřednictvím Webexu. Díky těmto
videokonferencím jsme mohli klienty znovu propojit
s rodinami, dokonce jsme takto zvládli kontakt
s knězem nebo třeba supervize a část terapií.
Jarem jsme prošli pouze s jednou pozitivitou
u zaměstnance. Uvolnění jsme zažili v létě. Mnozí
klienti strávili prázdniny v přírodě a doma v rodinách.
Mysleli jsme si, že je to za námi.
Na podzim přišel covid-19 ve velkém. Byly zasaženy
všechny domácnosti, naštěstí u většiny klientů
a zaměstnanců šlo o lehčí průběh onemocnění.
Nicméně celodenní práce v kombinézách a v maskách
bylo velmi náročné období. Mnozí klienti zkrátka
nerozuměli, proč je najednou asistent k nepoznání.
Část Domova Sulická prožila Vánoce v izolaci.
Rozsvěcení vánočního stromku jsme poprvé měli
distančně, tedy prostřednictvím videokonference.
I přes těžké období, které doposud v Domově Sulická
prožíváme, jsme registrovali vzdělávací kurzy
a v roce 2021 začínáme s vlastním vzdělávacím
programem pro naše zaměstnance i zaměstnance
jiných organizací.
Nerezignovali jsme na nic, co děláme. Věříme, že
situaci zvládneme, i když jsme se s covidem přenesli
do roku 2021. Věříme, že ho letos prostě udoláme.
Loňský rok nám mnohé vzal, nicméně i dal. Ukázalo
se, jak umíme být ohleduplní, jak nám není cizí
pomoc druhým, jak umíme ze dne na den začít jeden
druhému pomáhat.
Osobně bych chtěla za zvládnutí velmi těžkého
roku pro Domov Sulická poděkovat všem klientům,
zaměstnancům, externistům i dárcům. Díky našim
rodinám, že nás podporovaly v tom, co děláme.
Rok 2021 už bude určitě lepší, musíme věřit, jen tak
to zvládneme! Prosím, věřte s námi.

Za tým Domova Sulická
Lenka Kohoutová

Ú V O D N Í

I N F O R M A C E
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Jedná se o centrální budovu na adrese Sulická 48/1597, kde
je k dispozici ubytovací kapacita pro 104 osob, a o detašované
pracoviště na adrese Murgašova 2/1286, kde je k dispozici

Sociální služba domov
pro osoby se zdravotním
postižením

ubytovací kapacita pro 56 osob. Chráněné bydlení s kapacitou
6 osob provozujeme v lokalitě Praha 5 – Lahovice a s kapaci-

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

tou rovněž 6 osob v lokalitě Praha 9 – Černý Most.

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednotlivé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14 prováděcí vyhlášky

Celková kapacita zařízení činí 172 osob.

č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním
nebo kombinovaným postižením ve věku od 14 let.

Sociální služba chráněné bydlení

Domov Sulická nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůž-

Sociální služba je upravena § 51 zákona č. 108/2006 Sb.,

kových pokojích, v garsonkách a dvougarsonkách. Ubytovací

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednot-

kapacity jsou diferencované na jednotlivé domácnosti, kde jsou

livé činnosti jsou blíže specifikovány v § 17 prováděcí vyhlášky

uživatelé ubytováni na základě svého zdravotního stavu a míry

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

potřebné podpory.

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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ÚVODNÍ
INFORMACE
O DOMOVĚ
SULICKÁ

Domov Sulická sestává ze dvou
objektů, ve kterých se poskytuje
sociální služba domov pro osoby se
zdravotním postižením, a dvou míst,
na kterých poskytuje sociální službu
chráněné bydlení.

Počet uživatelů podle
ubytování v Sulické,
v Murgašově, v CHB
Lahovice a CHB Černý Most
v roce 2020

o domácnost (každou středu se ve všech domácnostech

Obložnost lůžek v roce 2020

vaří), uživatelé chodí do podporovaného zaměstnání či
komunitních center. V roce 2020 docházel mimo Domov

V roce 2020 bylo v našem zařízení ubytováno celkem 151 osob.

Sulická jeden žák do základní školy (ZŠ Ružinovská) a šest

V průběhu roku odešli čtyři uživatelé do jiných služeb, jeden

žáků na střední školu (ZŠ a SŠ Kupeckého, Praha 4). Nadále

člověk do domácího prostředí a tři uživatelé přešli do služby

se přímo v Domově Sulická vzdělávali tři žáci pod záštitou

našeho chráněného bydlení, 12 nových uživatelů bylo přijato.

ZŠ Boleslavova, Praha 4. V roce 2020 Domov Sulická nadále
pokračoval ve změnách zaměřených na humanizaci služby,
i když nám to komplikovala pandemie nemoci covid-19.
V roce 2020 se vzdělávali také dospělí obyvatelé Domova
Sulická, a to 18 studentů na Střední škole Euroinstitut
dvoulůžkové DOZP (104)

v Praze, z počátku roku osobní docházkou a následně online

jednolůžkové DOZP (21)

výukou.

jednolůžkové CHB (12)

Cíl sociální služby

Počet uživatelů
žijících v zařízení
v roce 2020 podle
pohlaví
I N F O R M A C E

dvougarsonky DOZP (4)

skupiny Domova Sulická. Následně je domluvena schůzka se
zájemcem přímo v Domově Sulická, kde se upřesní představy

Cílem sociální služby Domova Sulická je pomoci zajistit

zájemce o sociální službě a reálné možnosti Domova. Obsahem

uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem

jednání jsou podrobnosti vztahující se k platbám za službu,

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života

blíže se specifikují činnosti, které realizujeme, a možnosti, které

společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit

nabízíme. Pokud je zájemce ztotožněn s podmínkami Domova

jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na posky-

Sulická a jeho zájem trvá, podá si žádost o umístění do zařízení.

tování služeb sociální péče v co nejméně omezujícím prostředí.

Žádosti, které jsou akutně k přijetí, jsou zkompletovány a je pro-

Standardy kvality sociálních služeb

zasedá komise k přijímání nových uživatelů, která rozhodne

V Domově Sulická se poskytují dvě sociální služby, které jsou

oddělení s ohledem na zdravotní stav uživatele. V případě volné

v souladu se všemi legislativními parametry. Zařízení poskytuje

ubytovací kapacity je domluven konkrétní termín nástupu,

péči v souladu se standardy kvality a vnitřní pravidla, meto-

v opačném případě je žádost zařazena do pořadníku.

muž (62 %)
žena (38 %)

Ú V O D N Í

garsonky DOZP (10)

vedeno sociální šetření v prostředí, kde zájemce žije. Následně
o přijetí žadatele do zařízení a doporučí vhodnou domácnost/

Počet uživatelů žijících
v zařízení v roce 2020
podle věku

diky a pracovní postupy jsou zpracovány tak, aby péče byla
poskytována bezpečně, v souladu s právy a oprávněnými zájmy

Uživatelé sociální služby

uživatelů služby a s ohledem na jejich individuální potřeby, cíle,
schopnosti a zachování důstojnosti.

Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním postižením ve

Způsob přijímání nových uživatelů

mírou soběstačnosti a závislosti na péči jiné fyzické osoby.

my

Příjem nových uživatelů do Domova Sulická je upraven me-

V Domově Sulická jsme schopni řádně zabezpečit péči o osoby

19–26 (7 %)

,

todikou jednání se zájemcem o poskytování sociální služby.

zcela závislé na péči jiné fyzické osoby, o osoby imobilní,

27–65 (70 %)

Celý proces administrují sociální pracovníci Domova Sulická

trvale upoutané na lůžko, stejně jako o osoby s vysokou mírou

66–75 (9 %)

a probíhá v několika fázích. V první fázi osloví zájemce Domov

soběstačnosti a nízkou mírou závislosti. Řada našich uživatelů

76–85 (10 %)

Sulická telefonicky nebo e-mailem . Sociální pracovník zjistí

navštěvuje pravidelně terapeutické dílny, ať už přímo v Domově

86–95 (2 %)

konkrétní požadavky zájemce a ověří si, že spadá do cílové

Sulická nebo mimo Domov. Účastní se běžných činností v péči

všech stupňů (lehké, středně těžké, těžké, hluboké), s různou

uje
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13–18 (2 %)

týmů domácností zaměřené na výše uvedenou problematiku

s oslabenou imunitou závažným průběhem až úmrtím.

s Kateřinou Balickou a PhDr. Hynkem Jůnem , Ph.D.

V březnu, kdy se potvrdil první výskyt nemoci v České republice, nikdo nedokázal předpovědět, jak se bude pandemie

V průběhu roku byly upevňovány postupy související s po-

vyvíjet a do jaké míry a jaká konkrétní opatření bude třeba do-

skytováním paliativní péče, které bylo zahájeno na podzim

držovat, aby došlo k omezení šíření tohoto viru. Byla nařízena

předchozího roku, a postupy související se sexualitou. Do

spousta hygienických opatření a omezení, která bylo třeba

systematické práce se sexualitou bylo v průběhu roku 2020

zakomponovat nejen do způsobu poskytování služby, ale také

zahrnuto cca 21 klientů.

do života všech lidí. Proto byl nově vypracován karanténní
řád, jehož opatření se významně promítla do poskytování

I nadále jsme úspěšně pokračovali s projektem alternativní

služby v tomto roce. Z výše uvedeného důvodu nemohla být

a augmentativní komunikace, ačkoli z důvodu pandemie pro-

do praxe zaváděna pravidla tak rychle a hladce, jak by bylo

běhl v omezenějším rozsahu. Každé domácnosti nebo budově

možné, pokud by se pandemie nevyskytla. Bohužel v jejím

byl přiřazen komunikační specialista, který se věnoval nejen

důsledku došlo i k omezení v oblasti přímé práce s klienty

individuální práci s klientem, ale také průběžnému předávání

(omezení vycházek, kontaktu s jinými lidmi, podnětů mimo

metod práce v této oblasti pracovníkům.

M E T O D I C K Á

Nemoc covid-19 se projevuje respiračními potížemi a u lidí

P O D P O R A
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službu) a nedostatku pracovníků, což se negativně promítlo
do oblasti poskytované péče/podpory.

Ke konci roku došlo k jedné závažné mimořádné události –
úmrtí klientky, které bylo ze strany Domova Sulická řádně

Rok 2020 byl věnován dvěma oblastem vytyčeným ve

prošetřeno.

strategickém plánu, a sice přípravě na zahájení doplňkové
činnosti vzdělávání a přípravě na vybudování nové služby

Praxe a stáže

domov se zvláštním režimem. Ohledně nové služby domov se
zvláštním režimem proběhly přípravy ve smyslu vypracování

V průběhu roku bylo také z důvodu opatření souvisejících

a předání požadavků architektům na stavbu této plánované

s pandemií nemoci covid-19 omezeno provádění praxí a stáží.

služby. O druhé doplňkové činnosti se pojednává v kapitole
Vzdělávání.

Na začátku roku 2020 jsme sice pokračovali ve spolupráci
se Střední zdravotní školou Ruská, jejíž středoškolští studenti

Ve vztahu ke klientům se metodický úsek v průběhu roku

oboru sociální činnost k nám po celý školní rok pravidelně do-

2020 zaměřil na zavádění postupů týkajících se práce

cházeli každý týden na praxe, od března jsme však byli nuceni

s problémovým chováním klientů a agresí, což velice ztížila

realizaci praxí ukončit a novou smlouvu jsme v důsledku pan-

situace s pandemií. Byly zahájeny pravidelné konzultace

demie na další školní rok neuzavřeli. Praktická část maturitní
1 1

METODICKÁ
PODPORA,
VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJOVÉ
AKTIVITY

Rok 2020 poznamenala pandemie nemoci
covid-19 chod celého domova a nevyhnula se
ani metodickému úseku. Současně proběhly
i organizační změny – vedoucí úseku Mgr. Petra
Konečná odešla na mateřskou dovolenou, na její
místo nastoupila Mgr. Marcela Bokůvková a novou
posilou týmu se stala Bc. Kateřina Kubíková,
dosavadní vedoucí domácnosti C.

zkoušky studentů SZŠ se tak v roce 2020 musela uskutečnit

Protože jsme si uvědomili, kolik témat rozvíjíme přímo

stejném intervalu se naši uživatelé setkávali na taneční terapii,

výjimečně přímo ve škole.

v Domově, připravili jsme již zmíněnou doplňkovou činnost

kde se nám opět dařilo pracovat recipročně – lidé s nižší mírou

vzdělávání. V měsíci říjnu se nám podařilo akreditovat u MPSV

podpory pomáhali tančit a vnímat pohyb lidem s vysokou mírou

Stejně jako nebylo možné umožnit praxi studentům SZŠ,

následujících pět kurzů: Duchovní potřeby u osob s mentálním

podpory. Taneční terapie se stabilně účastnilo 35 uživatelů.

nemohli jsme dobrou praxi sdílet ani s jinými zájemci z vyš-

znevýhodněním, Úvod do individuálního plánování zaměřeného

Dramaterapeutické aktivity vyvrcholily 12. a 13. 2. veřejným

ších odborných a vysokých škol zaměřených na sociální práci,

na člověka v sociálních službách, Základy komunikace s lidmi

divadelním představením v Divadle Bez Hranic pod vedením

speciální pedagogiku apod.

s MP a PAS v prostředí sociálních služeb, Úvod do řízení změny

našeho dramaterapeuta – režiséra Ivo Šormana. Herci Domova

v sociálních službách, Snoezelen – víc než jen zážitek aneb

Sulická sehráli scénickou adaptaci hry Jana Wericha Lev a jeho

A tak namísto praxí Domov Sulická z důvodu pandemie využil

seznámení se s konceptem Snoezelen v sociálních službách.

notes a Kašparovu ženitbu, jejímž autorem byl sám Ivo Šorman.

možnosti pracovní povinnosti žáků škol se sociálním zamě-

Tato akreditovaná školení nyní budeme moci nabízet nejen

Obě představení sklidila obrovský úspěch. Kulisy k těmto hrám

řením, což bylo při aktuálním nedostatku pracovníků velmi

našim pracovníkům, ale v rámci dobré praxe i jiným zařízením

vznikaly ve výtvarné dílně našeho Domova.

žádoucí.

sociálních služeb.
Obrovskému zájmu se těšila pohybová terapie i canisterapie.
Také v tomto roce jsme se věnovali i školením pro administra-

Pokračovali jsme i v terapeutických aktivitách v rámci konceptu

tivní úsek a manažerským školením pro podporu kompetencí

Snoezelen v naší multismyslové místnosti. Sloužila nejen

Vzdělávání a supervize včetně vynaložených

vedoucích jednotlivých domácností. Většina těchto školení

k relaxaci našich uživatelů, k pedagogické podpoře i k tematic-

finančních prostředků

proběhla online formou.

kým hodinám, ale i jako prostor bezpečí a sdílení. Naši uživatelé

V Domově Sulická klademe na vzdělávání všech zaměstnanců,

Supervize probíhaly ve stejném duchu jako předchozí rok, pra-

zejména pracovníků v přímé péči, velký důraz. V klidných, ne-

covníci měli možnost využít individuální nebo týmové supervize

pandemických dobách umožňujeme pracovníkům nad rámec

pro jednotlivé domácnosti či úsek. Do supervizí byly rovněž

Během vládních nařízení, která přinesla mnohá omezení

zákonem daných povinných dvaceti čtyř hodin vzdělávání

nově začleněny případové supervize zaměřené na chování

v našich každodenních životech i zvyklostech, jsme si museli

dalších dvanáct hodin, které pracovníci mohou absolvovat

konkrétního klienta.

zvyknout na tak trochu jiný způsob komunikace. Tím se pro nás

ji využívali individuálně i skupinově. Nadále probíhala i školení

stalo sdílení s okolním světem pomocí technologického sys-

podle vlastních zájmů a potřeb v pracovní době. V tomto
roce však bylo všechno jinak. Z důvodu vládních nařízení bylo

Do března 2020, než došlo k uzavření všech zařízení sociálních

tému Webex, který začali využívat i naši externí terapeuti. Díky

zastaveno veškeré prezenční vzdělávání a v březnu a v dubnu

služeb, jsme stihli uskutečnit přes dvacet supervizních setkání.

jejich flexibilnímu přístupu tak měli klienti možnost účastnit se

MPSV vyhlásilo zkrácení povinného vzdělávání cca o deset

Protože duševní podpora všech zaměstnanců v době karantény

terapií i během karanténních opatření a nebyla přerušena jejich

hodin. V květnu pak nastaly další změny a povinné vzdělávání

byla pro nás prioritou, přešli jsme téměř okamžitě na online su-

plynulost a efektivita. Touto formou jsme realizovali i psycho-

bylo nutné opět absolvovat v původním, zákonném rozsahu,

pervize, v čemž nám naši supervizoři vyšli vstříc. Spolupracovali

terapii nejen pro uživatele, ale i zaměstnance a opatrovníky.

nicméně online formou. Mezi červnem a říjnem, když se pande-

jsme se třemi supervizorkami, s Mgr Kalouskovou,

Psychoterapeutka Mgr. Lída Brancuzská ukončila spolupráci

mická situace v celé zemi mírně zlepšila, jsme stihli uspořádat

Mgr. Bednářovou a Mgr. Černou.

s naším Domovem a nově jsme získali dvě psychoterapeutky Mgr. Lucii Pokornou a Bc. Barboru Královou.

několik kurzů, ale v polovině října jsme se přichystali na online
formu školení.

Rozpočet roku 2020 určený na vzdělávací aktivity činil
1 200 000 Kč, z čehož jsme vinou pandemie vyčerpali přibližně

Nadále jsme kladli velký důraz na uspokojování duchovních

polovinu. Na školení bylo vynaloženo necelých 500 000 Kč

potřeb. Uživatele jsme doprovázeli při individuálních modlitbách

lení, které v součtu absolvovalo 400 zaměstnanců. Největší

a na supervizní setkání necelých 100 000 Kč. Část peněz jsme

či rozhovorech s duchovní tematikou. Bylo pro nás opět priori-

podíl tvořila zdravotnicko-pečovatelská školení vytvořená na

investovali do nákupu knih do naší knihovny apod.

tou důstojné doprovázení umírajících, rozloučení se zemřelými

Nakonec jsme v roce 2020 pro kolegy realizovali téměř 20 ško-

P O D P O R A

nových zaměstnanců.

M E T O D I C K Á

Náš Domov jsme bohužel museli uzavřít i zájemcům o stáže.

klienty a uložení ostatků ve společném hrobě na hřbitově

míru potřebám Domova, na kterých spolupracujeme se společností NextHealth, s. r. o., a která se týkají témat ošetřovatel-

I v loňském roce jsme pro dva vybrané týmy pracovníků v přímé

Zelená liška. Zároveň jsme si velmi rychle zvykli účastnit se
bohoslužeb online, které jsme zájemcům zprostředkovávali.

ství, epilepsií, hepatitid a poskytování první pomoci. Tématem

péči a jejich vedoucí zrealizovali rovněž dvoudenní výjezdové

školení roku 2020 bylo problémové chování, práce s rizikem

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

a hranice ve vztahu s klientem. Dále jsme pokračovali i s téma-

práce, komunikace a role v týmu.

zorganizovali ve spolupráci se společností FOSA, o .p. s..

Terapeutické a duchovní aktivity

Stejně jako minulý rok jsme připravili mnoho jiných podpůrných

V tomto roce jsme se opět zaměřili na rozvoj terapeutických

školení pro kolegy z přímé péče, např. na téma individuálního

aktivit. V prvním čtvrtletí se terapie konaly v běžném režimu.

plánování, prevence agresivity, naplňování duchovních potřeb

Muzikoterapie probíhala jednou týdně v Sulické a jednou týdně

a alternativní a augmentativní komunikace.

v CHB Lahovice. Pod vedením dvou certifikovaných muzikoterapeutek se každý týden zapojilo přes čtyřicet uživatelů. Ve
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tem sexualita lidí s mentálním postižením, které jsme tentokrát

P É Č E
Pandemie způsobená nemocí covid-19 pro naše zařízení

kačními specialistkami (speciální pedagogové), které velmi

znamenala celou řadu omezení. Asistence pro klienty byla

pružně reagovaly na zakázky od pracovníků či samotných

koncipována tak, aby odpovídala všem vládním i hygienickým

klientů – vyráběly různé materiály, které pomáhaly klien-

opatřením. Zaměřili jsme se na ochranu zdraví našich klientů,

tům lépe pochopit celou situaci, hovořily s nimi formou

i když kroky pro naplnění byly pro poskytování řádné služby

videohovorů. Jejich odhodlání předat ve srozumitelné formě

velmi limitující – zakázání návštěv, omezení školní docházky,

informace o momentálním stavu v ČR nebo jen v naší sociální

zrušení terapií, nošení roušek a rukavic používání dezin-

službě velmi pomohlo k udržení klidu mezi klienty.

fekce, omezení docházky do zaměstnání, procházení venku,
nemožnost nákupů apod.

Pokud mám rok 2020 shrnout, hodnotím ho jako úplně
odlišný od let minulých. Ale i přes všechny překážky se

Všechny zakázané činnosti se snažili vedoucí domácností

nám podařilo navázat na naše vize. Začali jsme (byť často

společně se svými týmy kompenzovat jinou nabídkou aktivit.

vzdáleně) pořádat případové supervize k problémovému

Kreativita, chuť pomoci i snaha o naplňování individuálních

chování našich klientů. Téměř u všech klientů máme

plánů byly něčím co přirozeně přišlo od našich zaměstnanců,

vypracovaný individuální plán ve srozumitelné formě. Zvládli

kteří chápali nelehkou situaci našich klientů a svou snahou

jsme rekonstrukci domácnosti F. Vymalovali jsme celé

velmi poctivě reflektovali naplňování principů normality.

zařízení, pořídili nové kuchyně a klimatizace na detašované

Vážíme si jejich nasazení i lidského přístupu. Zaměstnanci

pracoviště Murgašova. Zakoupili zvedací zařízení do bazénu

byli ochotní pracovat nad rámec svého pracovního fondu,

v CHB Lahovice. Tím nejpodstatnějším však zůstává fakt, že

využívali všech dostupných ochranných pomůcek a s velkou

jsme všichni dokázali podpořit naše klienty v náročné době,

trpělivostí asistovali klientům, kteří byli vystavení dlouhé

jakou beze sporu rok 2020 byl.

O B S L U Ž N É

V době pandemie jsme velmi úzce spolupracovali s komuni-

P Ř Í M É

Navzdory našim plánům jsme museli řešit úplně jiné výzvy.

Ú S E K

V rámci pokračování procesu humanizace v Domově jsme pro rok
2020 měli stanovené kroky k naplnění našich předsevzetí. Heslem
pro tento rok bylo: „Ladíme se světem“. Naše cíle byly jasné –
pracovat na personálním naplnění týmů, zvyšovat profesionalitu
zaměstnanců v širším kontextu sociální práce, posilovat kompetence
klientů, koncepčně uchopit podporu pro klienty, kteří vykazují
známky problémového chování, více se zaměřit na ekologické
fungování organizace, zpracovat individuální plány tak, aby jim
porozuměl klient, intenzivněji spolupracovat s dalšími subjekty
nabízejícími další sociální služby (FOSA, o. p. s., Rytmus - od klienta
k občanovi, z. ú., Asistence, o. p. s. apod.), začít důsledněji pracovat na
transparentnější mezioborové spolupráci – těmito všemi prostředky
jsme se chtěli naladit na svět kolem nás.

3

izolaci od okolního světa.
Velkou pomocí v této době byli i pracovníci z našich dílen,
kteří ochotně vypomáhali v jednotlivých domácnostech
s přímou péčí o klienty. Uspořádali celou řadu aktivit, které
musely být v souladu s přísnými opatřeními, ale jejich tradiční
pořádání je pro naše klienty důležité (Dýňování, cvičná
kavárna, muzikoterapie, procházky, Rozsvěcení vánočního
stromku apod.).
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ÚSEK PŘÍMÉ
OBSLUŽNÉ
PÉČE
O UŽIVATELE
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DOMÁCNOSTI
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B
Domácnost B
výsledkem, a tak během roku nebyl nikdo z uživatelů touto

a 11 mužů. Průměrný věk je 62 let. Naše podpora je zaměřená

nemocí postižen.

na lidi s mentálním postižením v seniorském věku. Kapacita

nezastavil. Došlo k výmalbě domácnosti. Užívali jsme si

domácnosti je 24 lůžek. V průběhu roku se do domácnosti

společně oslavy narozenin, navštívili jsme kostel farnosti

přistěhovali lidé jak z detašovaného pracoviště Murgašova,

Lhotka, online přenosy z koncertů i rozsvěcení našeho

tak i z běžného domácího prostředí.

vánočního stromu. Uskutečnilo se i rozloučení se zesnulou

•

Tak jako většinu lidí

• Život se nám všem sice změnil, ale

v tomto roce poznamenala náš život pandemie. Převážnou

klientkou, přestože nebylo možné zorganizovat ho obvyklým

část roku jsme striktně dodržovali a nadále dodržujeme

způsobem.

• I nadále jsme spolupracovali s komunikač-

Naše domácnost je určena pro uživatele, kteří v rámci

rok byl pro nás i naše uživatele v mnohém ovlivněn pandemií

všechna nařízení která nám omezila možnosti běžného

ními specialisty na projektu Alternativní a augmentativní

sociálních služeb vyžadují zvýšenou zdravotní péči, jejich

nemoci covid-19. Postavili jsme se však vzniklé situaci čelem

života. I přesto se nám v letním období podařilo uskutečnit

komunikace. V měsíci únoru se dvě dámy z naší domácnosti

životní tempo je ovlivněno jejich aktuálním zdravotním

a i v rouškách a rukavicích a s vonící všudypřítomnou dezin-

jeden týden rekreace v Jizerských horách.

představily v divadelní hře, kterou nastudovaly v rámci

stavem. Máme vytvořeny odpovídající podmínky pro důstojné

fekcí jsme si užívali každodenních radostí a někdy i starostí,

mácnosti se změnil. Naši uživatelé přišli nejen o přímé kon-

dramaterapie v našem Domově.

odcházení osob s mentálním postižením v jejich přirozeném

které přináší všední život. Společně jsme si každou středu vařili

takty s blízkými osobami, ale i o možnost si nakoupit, a proto

uživatelé rádi čtení na pokračování a filmový klub. Pravidelně

prostředí, tam, kde to znají a cítí se dobře.

večeře, často jsme malovali, vytvářeli výzdobu domácnosti na

jsme museli najít jiný způsob, jak se zapojit do života. Začali

se věnujeme procvičování jemné motoriky a prohlubování

•

Domácnost

• Život v naší do-

• V domácnosti mají

je kapacitně koncipována pro 10 uživatelů. V současné době

Velikonoce i Vánoce. Poslouchali hudbu a také si zazpívali. Užili

jsme využívat moderní technologie, videohovory přes online

smyslů terapiemi, u kterých často bývá zábava. Velký zájem

zde žije osm uživatelů, dvě ženy a šest mužů. Uživatelé

jsme si zabijačku, Den dýně i rozsvěcení vánočního stromku.

aplikace, nákupy pro uživatele formou zásilkových obchodů

mají o pravidelné vaření, kdy si každou středu svépomocí při-

využívají nejvyšší míru podpory ve všech životních oblastech.

Oslavili jsme několikery narozeniny a také jsme důstojně

atd. Při pravidelných schůzkách s uživateli jsme pracovali na

pravují večeře. Mimoto si podle libosti často upečou moučník,

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, pracujeme

doprovodili dva kamarády. Na Štědrý den jsme se u stromečku

pochopení celé této složité situace. Uživatelé celý rok zvládali

nejraději štrúdl.

na principu přístupu zaměřeného na člověka, respektujeme

radovali z dárků a na Silvestra jsme si připili a do nového roku

bez větších problémů a sami opatření dodržovali. Koncem

individuální potřeby a přání našich uživatelů. Úzce spolupra-

popřáli pevné zdraví.

roku, kdy se u pracovníků v domácnosti vyskytla pozitivita,

cujeme s lékařem i zdravotním úsekem Domova.

• Loňský

byli všichni uživatelé testováni na covid-19 s negativním
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Domácnost A

V domácnosti B žije v současné době 21 uživatelů – 10 žen

D O M Á C N O S T I

A

Domácnost C

D
Domácnost D

Životní prostor domácnosti C sdílí v současnosti 16 uživa-

se podíleli na pěstování květin a zeleniny na terase. Začali

V domácnosti D žije 15 lidí se střední mírou nutné podpory,

rehabilitační cvičení.

telů s vyšší mírou podpory, kterým asistujeme ve všech

jsme se také potkávat na pravidelných klientských poradách,

převážně ve věku kolem 40-50 let. Od toho se odvíjí cha-

jsme dokázali zachovat ráz domácnosti včetně specifických

životních oblastech. V domácnosti může bydlet až 18 uživa-

které jsme spojili se vzděláváním. Klienti se tak dozvěděli více

rakteristika služby, která se zaměřuje zejména na podporu

aktivit, jako jsou tradiční čajování, které probíhalo v menších

telů.

o svých právech, o domovním řádu Domova Sulická nebo

běžného způsobu života lidí ve středním věku. Naším cílem

skupinách, okružní jízdy po Praze, během kterých jsme nevy-

2020 bylo plánováno mnoho aktivit, na které jsme se s klienty

o tom, k čemu je individuální plán. V létě jsme využili částeč-

je poskytovat službu v maximální možné míře individuálně

stupovali z vozu, či individuální nákupy, nyní realizované přes

těšili a připravovali. Klienti navštěvovali terapie a dílny. Bohužel

ného rozvolnění a část klientů odjela na týdenní dovolenou do

a v intencích rogersovského přístupu, zaměřeného na člověka

e-shopy. Zájmové aktivity klientů, které jsme dříve v duchu

do našich plánů nečekaně zasáhla pandemie covidu-19. Klienti

rekreačního střediska Líchovy.

– soustřeďujeme se na silné stránky klientů, hledáme cesty,

normalizace služby co nejvíce směřovali mimo Domov, se

domácnosti C se museli vyrovnat s novým režimem, který je

bohužel dostala kvůli onemocnění covid-19 do měsíční karan-

jak každému umožnit rozvíjet své zájmy a naplňovat svá

odehrávaly v upravené podobě na pokojích či v prostorách

v mnohém omezoval. Pro vysvětlování situace jsme využili

tény. Pohyb klientů v domácnosti byl velmi omezený a pra-

práva handicapu navzdory.

spolupráci s komunikačními specialisty. Probíhaly nácviky

covníci se museli podřídit přísným hygienickým opatřením.

menán epidemií koronaviru a chod domácnosti se musel při-

v létě jsme maximálně využili ke změně prostředí a odpočinku

nových hygienických pravidel, hlavně mytí rukou a nošení

V domácnosti došlo ke konci roku ke změnám v personálním

způsobit všem omezením a přísným hygienickým opatřením.

od běžného režimu formou výletů do přírody, koupání ve ven-

roušky. Zákaz návštěv omezil sociální kontakty našich klientů,

obsazení – výměna vedoucí domácnosti a změně větší části

Nutnost setrvat v domácím prostředí a omezit osobní kontakt

kovním bazénu Domova a realizace třídenní vodácké rekreace

a proto jsme pro spojení s opatrovníky a rodinnými přísluš-

týmu. Také spolupracujeme s novou komunikační specialistkou.

s lidmi mimo domácnost však přinesla i rozvoj nových doved-

na Sázavě a desetidenního ozdravného pobytu v Líchovech.

níky začali využívat Skype. Online nějaký čas probíhala také

V domácnosti jsme zavedli používání komunikačních pomůcek

ností – někteří klienti se naučili využívat moderní technologie

Když to aktuální epidemiologická situace dovolila, probíhala

psychoterapie, spolupráce s komunikační specialistkou a školní

GoTalk a Big Mack. Klienti také využívají možnosti docházet na

a komunikovat přes počítač či tablet, jiní se zlepšili v telefo-

v domácnosti canisterapie a na podzim se také podařilo

výuka.

psychoterapii. Někteří z nich nově navázali spolupráci se sexu-

nování. Distančně probíhala po většinu roku výuka tří klientů

navázat spolupráci se spolkem Hiporehabilitace Jupiter, kde

hudby, pouštěním filmů, čtením, malováním, rukodělnými

álními důvěrníky. Na konci roku jsme tradičně oslavili Vánoce

ve vzdělávací instituci Euroinstitut a přes videohovory jsme

pro naše klienty připravili na míru program s koňmi.

činnostmi, pečením a vařením. Nově jsme vytvořili kuchařku,

a Silvestr společným posezením a pohoštěním.

kromě setkávání s rodinou a blízkými uskutečňovali například

•

V domácnosti jsme trávili volný čas poslechem

kterou používáme při pravidelném vaření v domácnosti. Klienti

• Na podzim se domácnost

• Uplynulý rok byl zcela pozna-

i psychoterapie, aktivity s komunikační specialistkou, nebo

domácnosti.

I přes preventivní hygienická opatření

• Částečné uvolnění hygienických opatření

2 1

•

V uplynulém roce nás potkalo mnoho změn. Na rok

D O M Á C N O S T I

C

F
Domácnost F

V domácnosti E žijí klienti s nejvyšší mírou potřebné podpory,

s rodinami přes videohovory, což bylo pro klienty příjemné

V naší domácnosti žije celkem 12 osob s vyšší a vysokou

Nutné pro nás tedy bylo zajistit chod domácnosti tak, aby

převážně imobilní lidé s různými kombinacemi postižení.

rozptýlení.

mírou nutné podpory. V domácnosti žije celkem 11 mužů

splňoval a veškerá nutná nařízení, která sloužila hlavně

Domácnost je koncipovaná pro 18 lidí. Počet klientů se v prů-

ovoce, vitamínů a dobrot zvenčí, za což byli klienti velmi vděční.

a dvě ženy. Klienti v domácnosti F se vyznačují specific-

k ochraně klientů, a zároveň zaručit, aby i v této době byla

běhu roku měnil. Letos zemřeli tři naši kamarádi, se kterými

Když přicházelo léto, opatření se lehce rozvolnila a snažili

kými rysy chování a občasným problémem se zvládáním

příjemná a co nejvíce připomínala domov. Klienti se značně

jsme se společně s ostatními klienty, jejich rodinami i pracov-

jsme se navázat na naše běžné zvyklosti. Chodili jsme ven, na

emocí. V loňském roce bylo naším cílem více se zaměřit na

spolupodíleli na chodu domácnosti, pravidelně se zapo-

níky důstojně rozloučili.

nákupy – to vše za použití ochranných pomůcek.

individuální přístup ke klientovi a přizpůsobit službu tak, aby

jovali do úklidu a dezinfekce svých pokojů. Klienti, kteří za
běžného provozu navštěvují Euroinstitut, se začali vzdělávat

•

Rok 2020 začal jako každý jiný.

•

Dostávali jsme mnoho štědrých darů v podobě

•

Bohužel

• Domácnost prošla v loňském

Domácnost E měla v plánu naplnit pracovní tým a začít kon-

se ani naší domácnosti nevyhnula karanténa z důvodu nákazy

byla klientovi co nejblíže.

cepčně pracovat na problémovém chování uživatelů. Asistenti

covidem-19. Museli jsme se naprosto uzavřít, a to na celý

roce rekonstrukcí koupelny a pokojů. Cílem rekonstrukce

distančně. Pravidelně docházelo k nácviku používaní ochran-

domácnosti plánovali s klienty jednodenní výlety nebo pobyty

prosinec. Vánoční zvyky i aktivity tak byly poněkud odlišné od

domácnosti bylo to, aby prostředí bylo co nejvíce vyhovující

ných pomůcek u klientů, a to ve spolupráci s komunikační

mimo Prahu. Z důvodu šíření nákazy covid-19 byly naše plány

předchozích let. Pracovníci se i přes veškerá omezení snažili

potřebám klientů. Koupelna prošla kompletní rekonstrukcí.

specialistkou. Docházelo k různým aktivitám v domácnosti,

podstatně omezeny – znamenalo to zrušení pobytů a pláno-

z plných sil navodit vánoční atmosféru. Poslouchaly se koledy,

Dalším z bodů rekonstrukce bylo zajistit více zásuvek na

které bylo možné zrealizovat za pomoci asistentů (výtvarné

vaných venkovních aktivit, zrušení terapií, asistencí v rámci

peklo se cukroví a celá domácnost byla krásně vyzdo-

každém pokoji, tento požadavek byl vznesen hlavně od

činnosti, sledování filmů, nácvik péče o domácnost, úklidové

spolupráce s jinými organizacemi, omezení školní docházky,

bená.

klientů, kteří si chtějí nakoupit vlastní televize, rádia a jinou

a komunikační aktivity, poslech hudby, vaření apod.). Klienti

nemožnost běžně se vídat se svými blízkými. Pracovníci

týmu, který byl jeden čas velmi oslabený. Asistenti domácnosti

elektroniku.

se naučili komunikovat s rodinami pomocí programů Skype

domácnosti se uživatelům snažili tuto dobu ulehčit, jak jen bylo

byli ochotní sloužit směny navíc a v těžkých dobách nenechali

covid-19, kdy veškerá nařízení a omezení značně omezila

a WA.

možné. V domácnosti se často peklo a vařilo, malovalo, četli

naše klienty bez péče, kterou velmi potřebují. Díky jejich nasa-

možnosti rozvoje klientů mimo domácnost. Veškeré aktivity

možnost vrátit se do běžného života a více se realizovat

jsme si, poslouchali muziku. Naučili jsme se navazovat spojení

zení se nám povedlo těžký rok zvládnout.

se tedy přesunuly do domácnosti a domácnost se uzavřela.

mimo Domov.

• Během celého roku byla velice patrná soudržnost

•

V loňském roce nám spoustu plánů překazil

• Přáním naší domácnosti pro následující rok je
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Domácnost E

D O M Á C N O S T I

E

Detašované pracoviště Murgašova, domácnost MA

V domácnosti MB žije 24 uživatelů ve třech domácnostech po

v přízemí. Musely se vysušovat zdi, pokládalo se nové lino

osmi lidech, muži i ženy ve věku 42 až 73 let se střední mírou

a instalovala se nová kuchyňská linka. V obývacích poko-

potřebné podpory. Je zde 16 uživatelů v produktivním a osm

jích, kuchyních a v kancelářích se udělala nová klimatizace.

v seniorském věku.

Během září se všichni uživatelé vystřídali na dvou ozdravných

• Rok 2020 byl pro naši domácnost

zcela odlišný a v řadě věcí úplně jiný než ty předcházející.

pobytech, Jeden proběhl v Líchovech u Slapské přehrady

Začal se šířit koronavirus a uživatelé strávili téměř půl roku

a druhý ve Víchové nad Jizerou. Opět se začal rozjíždět život

uzavřeni doma. Podstatná část aktivit byla zrušena. Nechodili

v domově a obnovovat všechny aktivity. Stihli jsme vyma-

do práce, do dílen, do školy, na výletyy ani na nákupy. Jejich

lování celé naší domácnosti a přišla druhá vlna koronaviru.

život se omezil pouze na prostor domácnosti, ve které žijí.

Všechny aktivity se opět zrušily a Domov uzavřel.

Se svými blízkými měli možnost se spojit pouze telefonicky

padu se nákaza dostala i k nám do jedné z domácností,

nebo přes Skype. Velkou oporou pro uživatele byli v tu dobu

která musela do karantény. I to uživatelé a zaměstnanci

• V listo-

Ve dvou podlažích na detašovaném pracovišti Murgašova

Uživatelé navštěvují dílny v Domově Sulická, kde například

zaměstnanci. Trpělivě a srozumitelně jim vysvětlovali, co se

společně zvládli. Byli velmi pokorní, vše dodržovali a všichni

trvale žije 16 uživatelů v jedno - a dvoulůžkových pokojích, sdílí

jedna uživatelka dochází do kavárny, kde se může dostatečně

kolem nich děje a proč se dělají různá opatření. Snažili se

se uzdravili. Ze školy nám byly zapůjčené tablety a výuka

sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyňku a technické zázemí

připravit na budoucí zaměstnání. Dva uživatelé ještě navštěvují

pro ně vymýšlet aktivity, které by je povzbudily a zlepšily jim

začala probíhat on-line formou. V prosinci jsme se všichni

s pračkou, sušičkou a místností na věšení prádla.

Na patře

cvičné pracoviště Café Martin, kde probíhají nácviky vaření

náladu. Hráli s nimi společenské hry, zapojovali do domácích

upnuli na přípravu Vánoc. Předvánoční atmosféra všechny

MA2 žijí mladí lidé od 17 do 28 let, s ohledem na věk je vedeme

nebo kavárenský kurz. Tři uživatelé nově navštěvují dvakrát

prací, četli si s nimi, vyprávěli, malovali, zpívali, tancovali.

povzbudila a zlepšila náladu. Dělala se výzdoba, nákup dárků

k řádnému plnění studijních povinností. Jeden student navště-

týdně Euroinstitut.

Snažili se udržet dobrou náladu a prostě celou tuto dobu

přes e-shopy, pečení vánočního cukroví, příprava hostiny

vuje ZŠ Ružinovská, která se nachází v blízkosti DP Murgašova,

entů snaží zajistit společenské a kulturní vyžití uživatelů. Jelikož

přežít.

na Štědrý večer. Uživatelé mohli za přísných hygienických

a momentálně tam dochází již zcela sám. Dalších pět studentů

ale celý svět zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v našem

děje. Všechna hygienická nařízení brali vážně a dodržovali je,

podmínek navštívit i své rodiny. Na Silvestra jsme se s tímto

navštěvuje obor praktická škola dvouletá na ZŠ a SŠ Kupeckého

Domově byl přísný zákaz návštěv, v roce 2020 jsme stihli

přestože pro ně nebyla příjemná. Vedení Domova nám zajis-

rokem rozloučili, přiťukli jsme si a přáli si, aby bylo zase

(Modrá škola), kam denně dojíždějí městskou dopravou. Jedna

pouze rekreační pobyt v Líchovech a pár výletů a procházek

tilo v plném rozsahu veškeré ochranné pomůcky. Pro všechny

lépe.

klientka již do školy dojíždí zcela samostatně. Dva uživatelé na-

do přírody. Klientům v domácnosti se pracovníci snažili zajistit

to byla úplně nová zkušenost, se kterou se nikdo z nás

covní tým. Dva zaměstnanci od nás odešli a přišli noví. Život

vštěvují dvakrát v týdnu Euroinstitut. Vinou pandemické situace

alespoň aktivity, jako je vaření, pečení, cvičení, hraní společen-

nesetkal. Přesto nikdo nepropadal panice, všichni se chovali

v našem domově jde dál a my jsme posilněni velkou novou

v ČR probíhá distanční výuka, ke které využíváme dostupnou

ských her, nácvik péče o domácnost apod.

velmi zodpovědně.

zkušeností. Situace kolem nás ještě není dobrá. Zbývá než

techniku.

•

•

Na patře MA3 žijí uživatelé od 30 do 46 let. Jejich

aktivity se tak více orientují na práci a pracovní uplatnění.

•

Pracovníci přímé péče se na přání kli-

• Všichni chápali závažnost toho, co se kolem nich

• Po první vlně se v červnu opatření

začala rozvolňovat. S uživateli jsme realizovali několik výletů.
Začátkem června nám přívalové deště vytopily domácnost

D O M Á C N O S T I

Detašované pracoviště Murgašova,
domácnost MB

• Během roku se nám také částečně proměnil pra-

vydržet a čekat, až budeme moci zase normálně žít.
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MA

MB

MC

Detašované pracoviště Murgašova, domácnost MC
Domácnost MC Domova Sulická má kapacitu 16 lůžek. Jedná

poskytl všem zaměstnancům a klientům dostatek ochran-

se o 12 jednolůžkových a dvě dvoulůžkové garsonky. Uživatelé

ných pomůcek, v jejichž používání klienty neustále podporu-

naší domácnosti vyžadují nízkou míru podpory, samostatně

jeme.

hospodaří ve svých garsonkách, kde mají k dispozici každý svou

svých zaměstnání, ti, kteří trávili první vlnu pandemie u svých

kuchyňku a sociální zařízení. V bytových jednotkách mají tedy

rodin, se vrátili zpět k nám do domácnosti a náš domácí

maximální soukromí, všichni chodí do zaměstnání. Asistenti

režim se pomalu vracel do starých kolejí.

domácnosti poskytují uživatelům podporu především v oblasti

nového školního roku přišla druhá vlna nemoci covid-19, která

finanční gramotnosti, doprovází klienty k lékařům a na úřady,

tentokrát zasáhla i domácnost MC. Od 22. 10. se tedy naše

provádějí nácviky nakupování a vaření, souhrnně podporují

domácnost ocitla v režimu karantény, což znamenalo, že klienti

uživatele k co nejvyšší samostatnosti

nesměli opouštět své pokoje a jediný kontakt měli s asistenty,

• Během léta došlo k rozvolnění a klienti se vrátili do

• Brzy po zahájení

složkou pracovní náplně asistenta domácnosti MC je aktivi-

kteří byli od hlavy k patám zabaleni do ochranných overalů,

zace a nácvik trávení volného času. Proto jsme roce 2020 na

respirátorů a štítů a rukavic. Během karantény se projevila

základě poptávky uživatelů zahájili činnost výtvarné dílny, kde

obrovská vlna lidské solidarity a naši klienti dostávali kromě

se klienti věnují malování abstraktních děl.

• V roce 2020

nás v březnu nemile překvapila koronavirová pandemie, což

balíčků s dárky také mnoho dopisů a pohlednic s podporujícími
slovy, což pro ně bylo radostné. 13. 11. byla karanténa domác-

• Před Vánoci došlo v rámci Domova

podstatně omezilo fungování celého Domova Sulická. Klienti

nosti MC ukončena.

přestali v rámci karantény docházet do práce a společenský

k rozvolnění, celá domácnost MC byla vymalována, a uživatelé

život se omezil pouze na to, co se dělo u nás doma. Omezili

tak mohli vánoční svátky prožít v klidu a pohodě, mohli se mezi

jsme i kontakty s uživateli ostatních domácností a jarní epi-

sebou navštěvovat, a dokonce jsme stihli upéct i moc dobré

demii jsme zvládli skvěle, bez jediné nákazy. Pro naše klienty

vánoční cukroví. Klienti díky štědrosti našich sponzorů dostali

bylo velice těžké dodržovat všechna nová opatření, zejména

moc pěkné dárky, takže konec roku byl i přes všechny nesnáze

nošení roušek, ale dokázali se přizpůsobit a na základě edukace

velmi pokojný a pěkný.

všech pracovníků všechna opatření dodržovali. Domov Sulická

5
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• Neopomenutelnou
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CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ
V BĚŽNÝCH
BYTECH

ČM

Chráněné bydlení Lahovice
byla nakoupena lednice pro naše uživatele, došlo k rozšíření

poru šesti lidem s poruchou autistického spektra formou

dláždění okolo celého objektu včetně bazénu, byly založeny

pobytové komunitní služby se zaměřením na nácvik běžných

další záhony k pěstování bylin, zeleniny a léčivých rost-

dovedností souvisejících zejména s chodem běžné domác-

lin.

nosti.

na Slapech a třídenního zážitkového výletu na lodích po řece

•

Provoz chráněného bydlení Lahovice a život našich

• V prvním pololetí jsme se účastnili týdenního pobytu

uživatelů nejvíce ovlivnila opatření související s výskytem

Sázavě. Pobyt v rekreačním středisku Prosaz na Slapech,

covidu-19, a to zejména ve druhém pololetí roku 2020. Byli

doplněný o výlety do blízkého okolí Příbrami, Sedlčan,

jsme nuceni na vzniklou situaci reagovat v podobě jed-

Benešova a dalších měst, se setkal s pozitivním ohlasem

notlivých hygienických opatření, která široce zasáhla do

u všech uživatelů a byl příjemným zpestřením, stejně jako

našeho provozního uspořádání, ale i do životních zvyklostí

i pobyt v kempu YMCA na řece Sázavě s výlety do města

našich uživatelů a samotného individuálního plánování.

Sázavy a Českého Šternberku.

• Pokračujeme ve spolu-

Chráněné bydlení čítá celkem tři byty o velikosti 2 + 1 v běžné

všechny tři byty, užívalo je tedy 6 uživatelů. Všichni uživatelé

Došlo k přehodnocení individuálních plánů našich uživatelů

práci s firmou Exxon - Mobil, která zdarma provedla práce

zástavbě na Černém Mostě. V bytech žije celkem 6 klientů

chodí do práce. Během jarní vlny pandemie nemoci covid-19

se zaměřením na využití aktuálních omezených možností

na zahradě a s pekařstvím artic Bakehouse, které poskytuje

našeho Domova, kteří vyžadují minimální podporu další osoby.

byla služba ukončena jedné uživatelce. V srpnu na uvolněné

a s cílem zmírnit dopady vyplývající z částečného přerušení

věcné a finanční dary. Proběhla revitalizace zahradního je-

Chráněné bydlení v rámci Domova Sulická spadá pod vedení

místo nastoupila nová uživatelka, na konci roku 2020 tedy byla

sociálních kontaktů s rodinami a širší veřejností.

zírka a prořez křovin v okolí, pekařství zpestřuje naše snídaně

vedoucí domácnosti MC a pracovníci přímé péče z uvedené

kapacita opět naplněna. Během nouzového stavu ČR uživatelé

se nám podařilo naplnit některé plánované projekty a aktivity.

a přispívá na naše pobyty. Došlo k doplnění týmu o nové

domácnosti poskytují v chráněném bydlení asistenci dle IP

do zaměstnání nechodili. V jednom z bytů žije od konce roku

Rozšířili jsme mezioborovou spolupráci pro komplexnější

kolegy, kteří naplňují koncepci naší služby chráněného byd-

uživatelů. Na dohodu o pracovní činnosti je jako asistent

2019 partnerský pár. Za pomoci asistentů se snaží zvládnout

řešení problémů a rozvíjení dovedností našich uživatelů.

lení Lahovice.

v CHB zaměstnán jeden člověk, který dochází poskytovat

běžné vztahové problémy, k čemuž využíváme i psychotera-

Organizace Nautis kontraktovala již se dvěma našimi uživateli

pracovníků, kteří se průběžně zaškolují v problematice práce

peutickou podporu.

podporu uživatelům pravidelně jednou týdně.

• Pracovníci se

• Další dva klienty jsme během toho roku

•

Přesto

• V průběhu roku došlo ke kompletní výměně

podporu v rozvoji pracovních dovedností, Mgr. Hynek Jůn

s lidmi s PAS. Prostřednictvím nastavených opatření a maxi-

všemi uživateli chráněného bydlení provádí v rámci asistence

začali připravovat na život mimo sociální službu. Oba toho času

zajišťuje týmové případové supervize, úzce spolupracujeme

málního nasazení týmu se podařilo vyhnout nákaze nemoci

doprovody, nácviky orientace v místě bydliště, nácviky ma-

mají podanou žádost o přidělení obecního nebo magistrátního

s organizací Autistik, s organizací Euroinstitut bylo dokončeno

covid-19, dokázali jsme zajistit individuální svozy zaměst-

nipulace s elektronikou, nácviky vaření a trénink komunikace,

bydlení.

vzdělání u jednoho klienta. Prostředí, ve kterém žijeme, jsme

nanců, sestavit krizový tým a dostatečně podpořit klienty

pomáhají jim vyhledat lékařskou péči v místě bydliště, poskytují

výlet do Slatiny u Kladna. Běžně asistenti plánují především

zpříjemnili a upravili s důrazem i na jeho praktické využití,

CHBL v dodržování zpřísněných hygienických požadavků.

telefonickou podporu a nácvik použití tísňového tlačítka, jimiž

individuální činnost s jednotlivými uživateli.

vyplývající z potřeb klientů.

je vybaven každý byt.

•

Na počátku roku 2020 byly obsazeny

•

V červnu chráněné bydlení podniklo společný

•

Proběhlo malování celého

objektu CHBL, dovybavila se tělocvična o další cvičicí nářadí,
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Chráněné bydlení v běžných bytech na Černém Mostě

Chráněné bydlení Lahovice poskytuje nepřetržitou pod-

D O M Á C N O S T I

L

se cíleně zaměřují na přípravu na zaměstnání a jeho hledání

vštípení si základních hygienických, ale také preventivních

nebo jsou jeho přímými poskytovateli. Do této vzájemné

opatření formou pravidelné dezinfekce rukou, nošení roušek,

součinnosti máme zapojeny celkem 4 klienty.

potažmo respirátorů a jejich řádné výměny. Všichni klienti
našeho Domova poctivě nosili ochranné pomůcky také

Druhá polovina roku byla přelomová, a to nejen kvůli druhé

v zaměstnání a někteří i formou osvěty nabádali ostatní

vlně pandemie koronaviru, ale podařilo se vytvořit pozici

pracovníky, aby ochranné pomůcky používali taktéž. Důležitá

koordinátora zaměstnávání, na kterou nastoupila nová

byla spolupráce s asistenty a vedoucími domácností, kteří

pracovnice Eliška Špičková. Veškerou agendu zaměstnávání

s klienty diskutovali o potřebě dodržování těchto opatření

tak převzala od Romany Behenské, která nad rámec svých

a opakovaně s klienty nacvičovali správný postup nošení

pracovních povinností šest let celý úsek zaměstnávání

ochranných pomůcek a dezinfekce.

zaštiťovala.

V zaměstnání si klienti počínali velmi dobře. Zaměstnavatelé

Probíhalo také mapování potencionálních pracujících klientů,

na konci roku zhodnotili jejich dosavadní pracovní výkony

kterých se ukázalo celkem osm. U téměř každého z nich byla

a všichni byli pochváleni za skvělou práci i ve ztížených

provedena úvodní informační schůzka, a to jak s vedoucím

podmínkách. V našem zařízení máme spoustu pracovitých

domácnosti, tak s klíčovým pracovníkem. Projednány byly

a pilných lidí, kteří jsou vděční za šanci pracovat a získávat

možnosti daného klienta.

tak nové zkušenosti a zvyšovat své dovednosti, a to v jakémkoliv počasí.

Jako velké pozitivum na úseku zaměstnávání vnímáme, že

S U L I C K Á
D O M O V A
K L I E N T Ů
Z A M Ě S T N Á V Á N Í

ženími Asistence, o. p. s., a Startujeme, o. p. s., které, které

Jako velký přínos na úseku zaměstnávání klientů vnímáme

A

chvíle - dokud to povolovala vládní protiepidemická opatření.

P R Á C E

- od klienta k občanovi, z. ú., a Fosa, o. p. s., ale i se sdru-

H L E D Á N Í

Všichni pracující klienti docházeli do zaměstnání do poslední

P Ř I

I přes nepřízeň roku 2020 jsme se nadále
koncepčně a hodnotně věnovali problematice
zaměstnávání. V průběhu roku bylo zaměstnáno
celkem 25 klientů, z toho pouze 7 v rámci Domova
Sulická.

P O D P O R A

6

celkem 16 klientů má smlouvu na dobu neurčitou. V průK datu 31. 12. 2020 bylo zapojeno do aktivit v oblasti práce, ať

běhu roku 2020 byla ukončena spolupráce pouze se dvěma

už formou samotného zaměstnání, či jeho přípravy, celkem

pracujícími klienty. Z Domova Sulická odešla jedna pracující

28 klientů. V problematice zaměstnávání spolupracujeme

klientka, která však i nadále pokračuje v zaměstnání.

také s dalšími návaznými organizacemi, kterými jsou Rytmus

3 1

PODPORA PŘI
HLEDÁNÍ PRÁCE
A ZAMĚSTNÁVÁNÍ
KLIENTŮ

17

Práce v provozu Domova – prádelna, údržba,
pomoc v domácnosti

6

Příprava na zaměstnání

5

Počet klientů zapojených do aktivit v oblasti
práce celkem

28

příprava na zaměstnání (5)
	práce v provozu Domova – prádelna,
kuchyň, pomoc v domácnosti (6)

3 3

běžný trh práce, chráněné dílny (17)

P O D P O R A

P Ř I

H L E D Á N Í

P R Á C E

A

Přehled klientů dle
formy pracovního
uplatnění

D O M O V A

Běžný trh práce, chráněné dílny

K L I E N T Ů

Počet klientů

Z A M Ě S T N Á V Á N Í

Forma pracovního uplatnění

S U L I C K Á

Pro shrnutí uvádíme přehlednou tabulku a graf znázorňující stručné
informace k datu 31. 12. 2020.

svozy zaměstnanců.

vybavení Domova Sulická. Došlo také k výměně

7

kuchyňské linky ve cvičném bytě. Domov Sulická

V měsíci červnu došlo po silných přívalových

se též rozhodl více zaměřit na problematiku

deštích k vytopení kuchyně a obývací části na do-

třídění odpadů a postupně nastavovat opatření,

mácnosti MB1. Z toho důvodu bylo nutné provést

která by vedla nejen k ekologickým a ekonomic-

odrytí sádrokartonové příčky a vysušení celé

kým úsporám, ale také k pozitivním sociálním

místnosti. Bohužel došlo k poškození kuchyň-

aspektům a zároveň pomohla Domovu Sulická se

ské linky a byla nutná výměna. Došlo tedy ke

snižováním uhlíkové stopy. Došlo tedy k vypra-

kompletní rekonstrukci kuchyně a položení nové

cování studie odpadového hospodářství, jejíž sou-

podlahové krytiny. Celý objekt DP Murgašova byl

částí byla i fyzická analýza odpadu. Na základě

vymalován. Došlo k vybudování nového kompos-

výsledků této analýzy bychom se rádi v roce

téru na zahradě DP Murgašova. Byly provedeny

Ford Transit,

2021 zaměřili na edukaci zaměstnanců a klientů

terénní úpravy na srovnání terénu, na kterém bu-

r. v. 2006:

Domova Sulická, co se týče správného třídění

dou nově umístěny dva zahradní domky. V závěru

stěhování materiálu

odpadů. Z toho důvodu došlo i k vybudování

roku se nám podařilo vysoutěžit pořízení markýzy

(nejstarší vůz),

nového kompostéru. V závěru roku se nám dále

na terasu domácnosti MB1.

najetých km: 206 826
VW Crafter,

podařilo zajistit výměnu dvou protipožárních dveří
v suterénu Domova Sulická. Došlo k opravě plotu

Chráněné bydlení Lahovice

u hlavní budovy Domova Sulická, bylo vysoutě-

r. v. 2009:
přeprava osob se

ženo připojení příjezdové brány na EPS, nové roz-

I zde došlo k pořízení bezdotykových stojanů na

zvedacím zařízením,

SUPERB, které bylo využíváno převážně ke svozům zaměst-

vody STA, pořízení markýz na terasu domácnosti

dezinfekci a nášlapných rohoží. Taktéž byl zajištěn

najetých km: 131 602

nanců. Následně došlo i k darování vozu ŠKODA OCTAVIA naší

B a dále opravy podlah na toaletách v domácnosti

svoz zaměstnanců Ve druhé polovině roku se po-

VW Transporter,

Rok začal z technického hlediska rozsáhlou rekonstrukcí

organizaci. Díky tomu se náš vozový park rozrostl o jeden

B a oprava podlahy v koupelně v domácnosti D.

dařilo vysoutěžit a realizovat pořízení bazénového

r. v. 2009:

koupelny, toalet a elektroinstalace v domácnosti F. Byly zde

osobní automobil.

Jelikož byl rok 2020 pro všechny novou a velice

zvedáku. Dále bylo provedeno rozšíření zámkové

přeprava osob se

náročnou zkušeností, náleží všem zaměstnan-

dlažby okolo celého objektu CHB Lahovice. Byla

zvedacím zařízením,

vybudovány dva nové sprchovací kouty, došlo k pořízení nové
vany a dalšího sanitárního vybavení. V prostorách koupelny

V rámci proticovidových opatření došlo také k navýšení

cům technického úseku za to, jak skvěle odváděli

provedena částečná úprava elektroinstalace. Celý

najetých km: 177 187

byla položena protiskluzová dlažba. V pokojích klientů došlo

pracovníků úklidové firmy, kteří byli vyčleněni na dezinfikování

svoji práci, upřímné poděkování.

objekt byl nově vymalován.

Škoda Octavia,

k umístění nových zásuvek. V závěru dokončovacích prací došlo

ohmatových ploch, dále byly pořízeny bezdotykové stojany na

i k výmalbě celé domácnosti.

dezinfekci, které byly umístěny před všemi hlavními vstupy

Detašované pracoviště Murgašova

Chráněné bydlení ČM

Z důvodu vyhlášení krizového stavu bylo taktéž

Vzhledem k tomu, že v minulém roce došlo ke

VW Transporter,

r. v. 2005:
krátké jízdy, najetých

a před hlavními vstupy do jednotlivých domácností. Došlo

km: 171 096

Z důvodu vyhlášení krizového stavu bylo nutné přizpůsobit

k umístění nášlapných rohoží. Byl pořízen sterilizátor na

i chod technického úseku v Domově. Abychom co nejvíce snížili

nano - masky. Docházelo také k pravidelnému dezinfikování

nutné přizpůsobit chod technického úseku na DP

kompletní rekonstrukci bytů, byly tento rok pro-

r. v. 2009:

možnost rizika nákazy covidem-19, byl vydán zákaz cestování

venkovních prostor. Krizová situace ovlivnila i chod prádelny,

Murgašova. Byly pořízeny bezdotykové stojany na

váděny jen nezbytné údržbářské práce.

přeprava osob bez

MHD pro zaměstnance Domova. V rámci krizového štábu bylo

který byl nově zajištěn i během víkendů. Velkou úlohu v této

dezinfekci a nášlapné matrace. Došlo k posílení

rozhodnuto, že dojde ke svozům všech zaměstnanců Domova

pro nás všechny nelehké době hrály i IT služby. Pro bezpečnější

Sulická. Svozy zaměstnanců probíhaly od března do května

komunikaci mezi zaměstnanci byl nainstalován systém Webex,

a dále od října do prosince. Denně se v průměru sváželo 50

který zajišťuje konferenční propojení několika počítačů. Funguje

zaměstnanců, a to včetně pracovníků úklidové firmy a recepce.

to tedy jako běžná schůzka, přičemž se zaměstnanci nemusí

UCT

Účetnictví a rozpočet

síťová verze

Celková spotřeba za rok 2020 v litrech:

r. v. 2018:

Bylo nutné zajistit svozy zaměstnanců na denní, ranní a noční

fyzicky setkat.

EMA

Evidence majetku

síťová verze

Celkem nafta/rok

18 518

s mechanickou rampou

Celkem benzín/rok

2 329

a velkou variabilitou

zvedacího zařízení, ale
s nájezdovou rampou,

Využívané informační technologie

Spotřeba paliva

najetých km: 184 455
Ford Custon,

PAM

Práce a mzdy

lokální verze

Tato akce byla logisticky a časově velice náročná, avšak i přes

Údržba Domova Sulická byla v prvním čtvrtletí omezena pouze

KDF

Kniha došlých faktur

síťová verze

drobné počáteční komplikace probíhaly svozy zaměstnanců bez

na nejnutnější opravy a servis. Veškeré plánované rekonstrukce

KXF

Komunikace s bankou

síťová verze

větších problémů.

byly z důvodu proticovidových opatření pozastaveny a vyčká-

POK

Pokladna

síťová verze

valo se, kdy bude docházet k pozvolnému rozvolňování a my

SKL

Sklady

síťová verze

V současné chvíli má Domov k dispozici

42 912

Díky svozům, které v roce 2020 probíhaly v průměru šest

se budeme moci opět naplno věnovat realizaci všech plánů,

VYK

Výkaznictví

lokální verze

8 vozů sloužících k přepravě klientů.

Škoda Octavia,

měsíců, došlo k velkému oslabení našeho vozového parku.

kterých bylo na rok 2020 více než dost. K rozvolnění opatření

ESS

Elektronická spisová služba síťová verze

Velkou pomocí pro naši organizaci tedy byl program ŠKODA

začalo docházet v měsíci květnu, kdy se začalo s malováním

Cygnus 2		

auto pomáhá, kdy při jarní vlně došlo k zapůjčení vozidla ŠKODA

hlavní budovy Domova Sulická. Byly vybudovány dva nové

směny a dále zajistit odvoz zaměstnanců z nočních směn.

D O M O V A

dezinfikování ohmatkových ploch. Byly zajištěny

Dále začalo docházet k postupné obměně IT

Z A J I Š T Ě N Í

také k předělání skladů jednotlivých domácností.

T E C H N I C K É

Hlavní budova Sulická

pracovníků úklidové firmy, kteří byli vyčleněni na

síťová verze

rozmístění sedaček

Vozový park

a invalidních vozíků,
počet najetých km:

r. v. 2020:
Renault Trafic, r. v. 2008:

přeprava osob, počet

přeprava osob, najetých km: 190 163

najetých km: 19 488
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TECHNICKÉ
ZAJIŠTĚNÍ
DOMOVA

kontejnery jako sklad ochranných pomůcek, došlo

Další povinností, která zdravotnímu úseku přibyla nad rámec

din denně 365 dní v roce. V domově Murgašova je provoz

obvyklých povinností, bylo měření tělesné teploty všem

ambulance zajištěn všeobecnou sestrou, která je přítomna

příchozím, tedy jak zaměstnancům, tak návštěvám.

v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. V době mimo pracovní
hodiny je zdravotní péče zajištěna telefonicky zdravotním

Stav, který nastal, se dotkl i zdravotního stavu našich

úsekem ambulance Sulická.

klientů, ať už nákazou covidem-19, kterou zdravotní úsek
ve spolupráci s pracovníky domácností úspěšně zvládl léčit

Praktický lékař navštěvuje klienty dvakrát týdně, případně

v domácím prostředí, nebo stavy související s izolací, kdy

dle potřeby uživatelů. Dle možností klientů dochází k praktic-

byly na dobu neurčitou zakázány návštěvy. Od prosince jsou

kému lékaři do ordinace i samostatně v doprovodu pracov-

návštěvy povoleny za podmínek negativního testu nebo

níků Domova.

podstoupení antigenního testování přímo zdravotním úsekem
Domova.

Z D R A V O T N Í

V budově Sulická je provoz ambulance nepřetržitý, 24 ho-

O B L A S T

8

V letošním roce nastala změna v oblasti péče o nezletilé klienty, vzhledem k tomu, že klienti dosáhli věku

Je nutné poděkovat za nadstandardní spolupráci laboratoři

zletilosti, převzal je do péče praktický lékař pro dospělé

Spadia a pracovníkům jejího mobilního týmu, kteří opakovaně

MUDr. Kalvach. Tímto jsme ukončili spolupráci s pediatrem

přijížděli testovat, spolu s týmem pavilonu G1 Thomayerovy

– MUDr. Cabrnochovou, které za její dosavadní péči o naše

nemocnice, kde testy probíhaly a kde nám taktéž vycházeli

klienty děkujeme.

vstříc, např. odběrem z automobilu.

Nadále pokračuje nastavená spolupráce s psychiatrem, který

V této souvislosti je potřeba zmínit spolupráci s Hygienickou

pravidelně dochází do Domova. Spolupráce je navázána

stanicí hlavního města Prahy – pobočkou JIH a v neposlední

i s jinými specialisty, kteří dochází za našimi klienty nebo naši

řadě provozní manažerku Comfort Care paní Čapkovou, která

klienti dochází na externí pracoviště.

nám byla nápomocna s promptním vystavováním žádanek
na vyšetření PCR a které také patří poděkování.

Rok 2020 byl rokem hlubokých a zásadních změn. Pro
zdravotní úsek byl náročný nejen po organizační stránce, ale

Rok 2020 a s ním spojená všudypřítomná epidemie přinesly

i v otázce změny přístupu ke klientům, kdy každá návštěva

mnoho dosud neznámých situací, jako zdravotníci jsme

pracoviště znamenala kompletní ochranné prostředky a

se ocitli v nových situacích a velmi často bylo nutné se

u všech zaměstnanců bylo zavedeno pravidelné testo-

přizpůsobovat bez delší přípravy. Koronavirus prověřil naše

vání v krátkých intervalech. Na začátku roku to byly testy

schopnosti, naši sounáležitost, odhodlání. Epidemie ukázala

z kapilární krve, od podzimu výtěrem z nosu. Pro představu,

také to, jak důležití zdravotníci jsou.

testováním výtěrem z nosu je otestováno cca 1 000 lidí.
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ZDRAVOTNÍ
OBLAST

Zdravotní péče je poskytována na základě
vyhlášky MZČR č. 472/2009 Sb. ve znění
pozdějších předpisů pro poskytování zdravotní
péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb v prostorách Domova Sulická a na
detašovaném pracovišti Murgašova. Péče
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
pacienta je pak podrobněji vymezena
v § 10 zákona o zdravotních službách.

komunikační plány jednotlivých uživatelů a jejich „slovníčky“,

vzájemná přátelská setkávání uživatelů, návštěvy opatrovníků

vytvářely se a doplňovaly komunikační kufříky.

a rodinných příslušníků, minimalizovala se účast v terapeutických dílnách až do zcela uzavřených domácností. Zvyšovala

V tomto roce došlo ke změnám i ve složení týmu komunikač-

se hygienická opatření, začala se aktivně používat slova pro

ních specialistek. V druhé polovině roku některé kolegyně ode-

uživatele neznámá–virus, covid, nouzový stav, karanténa,

šly na jiné pozice či do jiného zaměstnání, zároveň byly přijaty

rouška, overal, testování atd. Vznikala nová pravidla – karan-

na základě výběrových řízení nové kolegyně domácnosti C, D a

ténní řády –,které bylo nezbytné respektovat. V takto těžké

F. Komunikační intervence v domácnosti B a E byly zajišťovány

a komplikované době se prokázala potřebnost komunikačních

v omezené míře odborným garantem projektu (vedoucí týmu

specialistek, které obratem vytvářely vizualizace vydaných hy-

AAK). V době celorepublikového rozvolňování opatření bylo také

gienických opatření (krátké instruktážní video pro správné mytí

možné poskytnout komunikační intervenci v CHB Lahovice,

rukou za účasti uživatelů), pravidel vycházejících z aktuálního

taktéž odborným garantem projektu AAK.

A L T E R N A T I V N Í

Život všech se začal výrazně proměňovat. Omezovala se

karanténního řádu – „Pravidla u nás doma“, procesní schéma
PCR testu, pravidla pro chování mimo Domov při rozvolňování

Spolupráce probíhala i se sociálními pracovnicemi, pro které

opatření atd. S uživateli a vedoucími domácnosti probíhala

byla připravována informační kniha o DOZP Sulická ve vizuali-

v době uzavření Domova komunikace vzdáleně online, a to

zované formě.

i s uživateli s vysokou mírou podpory.
Jak se říká ,štěstí přeje připraveným. Tato doba ukázala, jak
Hlavním cílem týmu AAK ve spolupráci s pracovníky domác-

důležitá byla a je týmová spolupráce a jednotný přístup v ko-

ností byla kvalitní a sjednocená příprava uživatelů vhodnými

munikaci s uživateli. Všem za to velký dík!

formami komunikace včetně alternativní komunikace na
postupně se měnící situaci v Domově a v celé společnosti,
tak aby míra stresu u uživatelů byla co nejnižší. Probíranými
tématy byly nejen aktuální informace, ale i témata zvolená
uživateli. U uživatelů s alternativní formou komunikace se
pokračovalo v upevňování a rozšiřování slovní zásoby doplněné
o gesta ze znaku do řeči, vytvářely se komunikační kartičky,
doplňovaly se vizualizované struktury dne, aktualizovaly se
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Rok 2020 byl zcela mimořádný. Jeho počátek
byl zaměřený na připravovanou společenskou
událost – ples Domova Sulická. Tým komunikačních
specialistek seznamoval uživatele se základními
pojmy, pravidly společenského chování a vhodným
oblečením při plánovaných diskuzních setkáních
s ilustračními videi a vizualizacemi. Nadšení
a vzrušení z očekávané velké společenské události
však překazil nečekaný neviditelný život ohrožující
nepřítel–virus SARS-CoV-2.

K O M U N I K A C E
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TÝM
KOMUNIKAČNÍCH
SPECIALISTŮ

Klienti se stravují přímo v domácnostech, v pokojích nebo

Vytkli jsme si cíl stále se zlepšovat v kvalitě a výběru jídel

v jídelně. Strava je poskytována podle dietního systému:

a zdá se, že tento cíl naplňujeme.

• Dieta č. 3 – normální racionální strava.

Přehled obědů odebraných zaměstnanci v předchozích
letech:

• Dieta č. 2 – šetřicí.
rok 2017

6 711 ks,

rok 2018		

7 547 ks,

rok 2019		

9 519 ks,

rok 2020

10 575 ks.

• Dieta č. 9 – diabetická.
• Dieta č. 9/2 – diabetická šetřicí.

dle doporučení lékaře.
Jídelní lístek je dle potřeby doporučení zdravotnímu stavu

Kvalita našeho stravování je pravidelně dozorována mnoha

uživatele na základě požadavků lékaře a strava je také

kontrolními orgány. Máme certifikovaný systém kontroly

mechanicky upravována (např. mletím). Strava je svým slo-

kritických bodů HACCP. Ale hlavně si přejeme, aby všem –

žením a množstvím přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu

klientům i zaměstnancům – chutnalo.

uživatele. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni
formou jídelních lístků, které jsou k dispozici také v alterna-

V roce 2020 se z důvodu krizového stavu udály zásadní

tivní podobě – jako obrázky. Při přípravě stravy se využívá

změny ve stravovacím provozu. Celý úsek se přibližně půl

aktuálních sezónních potravin a akcí dodavatelů.

roku sám zavážel z práce do práce. Abychom co nejvíce snížili
riziko nákazy covidem-19 mezi kuchaři, byl navržen plán roz-

Od začátku roku 2016 mají klienti možnost si sami nakupo-

dělení na dvě směny, aby se kuchaři vzájemně nepotkávali.

vat potraviny a vařit si jídlo za pomoci asistentů. Vaří si buď

Pro větší ochranu kuchařů bylo do výdejního pultu nainsta-

individuálně, nebo ve skupinách.

lováno ochranné plexisklo, což eliminovalo přímý kontakt se

Ú S E K

• Dieta č. 8 – redukční, bezlepková, popř. jiná dietní úprava

S T R A V O V A C Í

Domov Sulická má vlastní stravovací
provoz, ve kterém se připravuje a expeduje
celodenní strava uživatelům – snídaně,
svačina, oběd, svačina, večeře, druhá
večeře. V jídelně a na jednotlivých
domácnostech je zajištěn celodenní pitný
režim.
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zaměstnanci při výdeji jídel.
Strávníci a zákonní zástupci uživatelů se mohou se svými
připomínkami a dotazy obracet na členy stravovací komise,

Na nezbytně nutnou dobu jsme připravovali oběd pouze

která se pravidelně schází. Prioritou komise je komuni-

v jedné variantě a více objednávali jednotlivě balené potraviny

kace s uživatelem a tím jeho spokojenost se stravováním

(pomazánky, jogurty, uzeniny, máslo atd.). Na každý den bylo

v Domově. Stravovací komise řeší kvalitu jídelního lístku,

zajištěno velké množství ovoce a zeleniny.

sleduje vlastní kvalitu pokrmů a zároveň slouží jako osvětová
akce v rámci zdravého stravování. Snaží se vyhovět požadav-

Dodavatelé nám zboží skládali pouze na předávací rampě, my

kům a snad i přáním strávníků. V roce 2020 jsme připravili

jsme ho dezinfikovali a následně zavezli do skladů. Dezinfekce

mnoho nových receptů a zavedli jsme výběry ze dvou jídel

se netýkala pouze zboží, ale také vozíků z domácností, jídlo-

k obědu, což bylo přijato s velkým nadšením.

nosičů, přepravek, gastronádob a všech ostatních věcí, které
procházely stravovacím provozem.

Pro detašované pracoviště jsme pro uživatele zavedli obědy
do jídlonosičů. Uživatelé si jídlonosiče sami umývají. Vaříme

Při covidové vlně byla postupem času zasažena každá

více z čerstvých a ne zcela známých surovin, jako jsou chla-

domácnost, která se následně musela izolovat a veškeré

zené ryby, cizrna, kustovnice čínská, fazole mungo atd.

jídlo i pitný režim byl dodáván v jednorázových obalech.
Závoz i odvoz byly zajišťovány personálem kuchyně v přesně
stanovenou dobu.
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STRAVOVACÍ
ÚSEK

A jak se říká, že všechno zlé je pro něco dobré, naučili jsme se

livě připravili na divadelní představení, premiéra proběhla

ke komunikaci používat nové technologie a bavit se online.

12. 2. 2020. Jejich um jsme měli možnost vidět v divadelních
komediích Lev a jeho notes a Kašparova ženitba. Obě hry měly

Naše cvičná kavárna zůstala po celý rok otevřená. A dokázala

velký úspěch. Bohužel se toto divadelní představení stalo

svým sortimentem rozjasnit dny našich klientů.

kvůli pandemii covidu-19 na pár měsíců naší poslední akcí
v normálním režimu. Přišla různá omezení a my jsme se začali

Tradiční Den dýně proběhl pouze v domácnostech, ale i tak

učit bavit se jinak. Pracovníci dílen vypomáhali v jednotlivých

si klienti vydlabali svou dýni a rozhodně nepřišli o dobroty,

domácnostech, s klienty jsme se setkávali i přes videohovory.

které k tomuto dni vždy chystáme. Vánoční program jsme

S O C I Á L N Ě T E R A P E U T I C K É

V předešlém roce 2019 se naši divadelníci aktivně a peč-

D Í L N Y
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také přizpůsobili situaci a 2,5hodinové online vysílání, kde nás
V červnu se celé naší společnosti podařilo zahnat koronavirus

pozdravilo mnoho našich kamarádů, od kytaristy Davida přes

na ústup a zase se na chvilku nadechnout, přesto jsme zůstali

sbor Asi hlasy písničkářky Veroniky Wild až po pana Brunclíka,

opatrní a veškeré akce pořádali pouze v malých skupinkách

který přečetl svůj vánoční příběh, a kde došlo i na dlouho

bez přítomnosti veřejnosti. Ale i to nás těšilo. Výstava obrazů

očekávané rozsvícení vánočního stromu, proběhlo s velmi po-

Kampa přitáhla pozornost široké veřejnosti, a i když vernisáž

zitivním ohlasem. To vše jsme stihli zažít i v ne příliš příznivých

proběhla bez její účasti, obrazy se do posledního kousku pro-

podmínkách. Proto doufáme, že v novém roce budeme moci

daly. Všichni jsme věřili, že se blýská na lepší časy a vše se do-

zase osobně přivítat naše klienty v dílnách, na což se všichni

stane do zajetých kolejí, proto jsme jako předvoj plánovaného

nesmírně těšíme.

plesu uspořádali bazárek, kde si naše dámy vybraly krásné róby
na ples a muži odcházeli minimálně s kravatou. Bohužel, opak
byl pravdou a velké rozvolnění nám přineslo mnoho starostí
o zdraví našich klientů i zaměstnanců. Na dlouhou dobu jsme
se uzavřeli před veřejností a bohužel i před našimi blízkými.
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SOCIÁLNĚTERAPEUTICKÉ
DÍLNY

Rok 2020 začal velmi slibně, všichni
jsme se těšili, co nového nám přinese.
V únoru jsme uspořádali tradiční
zabijačku, která nás svou atmosférou
přenesla na venkov a umožnila nám
nahlédnout a vyzkoušet si přípravu
veškerých zabijačkových pochoutek.
A protože únor je ve znamení lásky
a oslav sv. Valentýna, zatančili jsme
si společně u písní, které máme rádi,
a s lidmi, kteří jsou nám blízcí.

Domov Sulická každoročně pořádá několik akcí, mezí které

pro zaměstnance, roušky, čisticí prostředky nebo také ovoce

patří Zabijačka, Vítání léta, Dýňování nebo Rozsvěcení

pro klientky a novou elektroniku do domácností. Pravidelně

vánočního stromečku. Nově jsme plánovali uspořádat Ples

se stává, že nám pro zaměstnance a klienty dárci pošlou

Domova Sulická. Ples a Vítání léta byly v první vlně pandemie

sladkosti nebo třeba oběd. Během Vánoc jsme se zapojili

zrušeny, u dalších akcí jsme již byli připravení být flexibilnější.

do programů Ježíškova vnoučata a Vánoční strom přání. Do

Dýňování se odehrálo v menších skupinách v jednotlivých

Ježíškových vnoučat jsme přihlásili celkem třicet seniorů a na

domácnostech a Rozsvěcení vánočního stromečku jsme

vánoční strom si své přání pověsilo 51 klientů. Všechna přání

uspořádali online.

našla svého dárce a byla splněna.

Ve spolupráci s podporovateli z podniku Woodoo se nám

Dobrovolnictví

v létě podařilo uspořádat benefiční večírek s názvem Nebe
bez mraků aneb zpátky do ulic, jehož výtěžek byl věnován

Během roku byla z důvodu opatření souvisejících s pande-

Domovu Sulická. V rámci večera se také vydražily dva obrazy,

mií covidu-19 spolupráce s dobrovolníky několikrát přeru-

které malovali uživatelé Domova Sulická. Obrazy se podařilo

šena, přesto se jich u nás vystřídalo celkem 33. Velká část

vydražit za 16 000 Kč a cca 14 000 Kč se podařilo vybrat ve

dobrovolníků k nám přišla díky spolupráci s organizacemi

sbírkových pokladničkách. Na náš sbírkový účet tak přibylo

ADRA o. p. s. a Hestia. Dobrovolníci se ve velké míře věnují

něco málo přes 30 000 Kč.

především aktivitám s klienty, např. procházkám, hře na

S P O L U P R Á C E

a zaměstnanců. Od dárců jsme dostali také ochranné obleky

D O B R O V O L N I C K Á

pomáhá jsme získali nové auto, které slouží k dopravě klientů

A

Akce Domova

kytaru, společnému pečení či doprovodu na výlety. Tento
Nabídka aktivit v roce 2020 byla jako každý rok velmi roz-

rok jsme dobrovolníky zapojili i do úprav zahrady v CHB

manitá–volnočasové odpolední aktivity v rámci našich dílen,

Lahovice. V roce 2020 jsme navázali na firemní spolu-

terapeutické dopolední aktivity, hudební festiválek Vítání léta,

práci v rámci firemního dobrovolnictví a dobrovolnický den

Zabijačka, Den dýně, Velikonoce na Sulické, hraní na kytaru

u nás měli zaměstnanci společností: MONETA Money Bank

s dobrovolníkem Davidem, akce Chci se líbit apod.

a. s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a ExxonMobile Business Support Center Czechia s. r. o.

Spolupráce
V oblasti podpory a spolupráce se nám podařilo navázat
několik nových partnerství, díky kterým Domov Sulická
získal věcné i finanční dary. Během pandemie nás oslovila
spousta firem i jedinců, které zajímalo, jak situaci zvládáme
a jak nás mohou podpořit. V rámci programu ŠKODA AUTO
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Rok 2020 byl z důvodu pandemie nemoci covid-19 plný proměn
a její dopady jsme zaznamenali i v oblastech PR a dobrovolnické
spolupráci. Během roku jsme se museli několikrát přizpůsobovat
změnám pravidel, zrušili jsme několik akcí Domova Sulická a naši
klienti nemohli vyrazit na některé z plánovaných zájezdů a výletů.
Na druhé straně jsme byli svědky velké solidarity a podpory ze
strany mnohých jedinců a firem.
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P R

PR

V%

Neinvestiční příspěvek zřizovatele

82 603,56

49,064

Státní dotace MPSV

15 616,00

9,275

Dotace z jiných státních resortů státní správy

29 426,54

17,478

Příjmy od uživatelů

32 591,37

19,358

Příjmy od zdravotních pojišťoven

5 835,23

3,466

134,90

0,080

2 148,30

1,276

Ostatní výnosy (pojistné, bonusy, příjmy za stravné)

CELKEM

168 355,90

Náklady

V tis. Kč

V%

Náklady na materiál

12 617,65

7,494

Energie

4 926,09

2,925

Opravy a udržování

10 822,91

6,428

Ostatní služby

15 365,83

9,127

Osobní náklady

103 512,03

61,484

Ochranné pracovní pomůcky

9 803,29

5,823

Odpisy

5 720,45

3,397

Ostatní náklady (cestovné, náklady z DDM, pojistné)

5 587,65

3,319

CELKEM

168 355,90

Ú D A J E

V tis. Kč

E K O N O M I C K É

1

Výnosy

Čerpání z fondů (FRM, rezervní)

HLAVNÍ
ČINNOST

13
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EKONOMICKÉ
ÚDAJE —
ROZBOR
HOSPODAŘENÍ

Hospodaření příspěvkové organizace Domov
pro osoby se zdravotním postižením Sulická
skončilo ke dni 31. 12. 2020 v hlavní činnosti
s kladným hospodářským výsledkem, přičemž
neinvestiční příspěvek zřizovatele UZ 91 zůstal
o částku 74 042,18 Kč nedočerpán (službou CHB
– neinvestiční příspěvek zřizovatele plně vyčerpán
a službou DOZP byl neinvestiční příspěvek
zřizovatele nedočerpán o částku 74 042,18 Kč).

mimořádných odměn a zvýšených mzdových nákladů

VÝNOSY
HLAVNÍ
ČINNOSTI

zaměstnanců v souvislosti s epidemií covidu-19.

Úhrady od zdravotních pojišťoven
Výše úhrad od zdravotních pojišťoven jsou v roce 2020
vyšší o 0,6 % oproti schválenému rozpočtu (tj. nárůst o cca
35,23 tis. Kč). V tomto případě nebyla zaznamenána významná

Celkový limit platný k 31. 12. 2020 byl ve výši 77 940,70 tis. Kč.

odchylka oproti schválenému rozpočtu.

Limit prostředků na platy zůstal k 31. 12. 2020 nedočerpaný
o částku 5 471,70 tis. Kč především z důvodů dlouhodobých

Ostatní výnosy

pracovních neschopností a z důvodů zvýšené fluktuace, která

Výnosy za stravné zaměstnanců byly plněny na úrovni

byla v průběhu roku zaznamenána u zaměstnanců přímé

99,98 UR(upravený rozpočet) v celkové výši 423,05 tis. Kč,

obslužné péče. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2020

oproti SR navýšení o cca 173,05 tis. Kč (tj. o 69,22 %).

stanoven na 143,5 přepočtené osoby. Limit počtu zaměstnanců
nebyl splněn o 7 přepočtených osob (tj. k 31. 12. 2020 –

Výnosy z čerpání fondů RF–oproti SR byly skutečné výnosy

138,5 přepočtené osoby).

vyšší o 134,90 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů
(finanční povahy–zejména účelové dary) do rezervního fondu.

ného a 99,94 % upraveného rozpočtu. Výnosy z prodeje služeb
byly oproti roku 2019 vyšší o 5,873 %. Oproti roku 2019 byl
zaznamenán:

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

Ostatní výnosy z činnosti–oproti SR byly skutečné výnosy

Státní dotace MPSV (UZ 13305) byla na rok 2020 schválena

příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 2020 plněny

vyšší o 1 698,36 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů

ve výši 15 616 tis. Kč (s podílem na službu DOZP ve výši

na úrovni 106,33 % SR(schválený rozpočet). Skutečné výnosy za

(věcné povahy, zejména pak ochranné prostředky v souvislosti

15 426 tis. Kč a na službu CHB ve výši 190 tis. Kč). Tyto finanční

ubytování byly o 18,6 % vyšší oproti SR, výnosy za stravu o 11,49 %

s pandemií covidu-19) a z důvodu přijatého pojistného plnění

prostředky byly vyčerpány na úhradu osobních nákladů ve výši

vyšší oproti SR, výnosy z příspěvku na péči o 2,18 % nižší oproti SR.

od pojišťovny.

procentuální nárůst výnosů u následujících položek:

15 616 tis. Kč (tj. 100 %). Státní dotace byla vyčerpána v plné

•

neinvestiční příspěvek zřizovatele o 11,10 %,

výši. Podíl státní dotace na celkových výnosech organizace

Nejvýznamnější odchylka v oblasti úhrad od uživatelů byla

Úroky–oproti SR bylo zvýšení výnosů o 2,9 tis. Kč (tj o 12,61 %)

•

dotace od jiných resortů státní správy o 100,00 %,

v hlavní činnosti je 9,275 %.

zaznamenána v případě úhrad za ubytování (+ 18,6 % oproti SR)

z důvodu připsání vyššího úroku z bankovních zůstatků

•

příjmy od uživatelů o 6,81 %,

a výnosů za stravu (+ 11,49 % oproti SR). Toto zvýšení je důsledkem

především na investičním bankovním účtu (finanční prostředky

•

příjmy od zdravotních pojišťoven o 0,54 %,

Dotace z jiných státních resortů státní správy

omezení pohybu uživatelů (nemožnost pobytu u rodin uživatelů).

plánované na realizaci investiční akce).

•

ostatní výnosy o 134,78 %,

V průběhu roku 2020 organizace obdržela mimořádné finanční
prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí (UZ 13351)

procentuální pokles výnosů u následujících položek:

na úhradu provozních a personálních nákladů spojených

UR poskytnuto v Kč
UZ(účelový znak)

Čerpání v Kč

434 000,00

0,00

Zřízení amfiteátru

413 700,00

0,00

43392

Osázení herních a cvičných prvků

266 120,00

0,00

43394

Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl.

954 020,00

0,00

43395

Zřízení zahradnických záhonů

369 750,00

0,00

43702

Pořízení přípojky nízkého napětí

2 376 664,50

152 700,00

45142

Pořízení protipožárních dveří

1 000 000,00

96 800,00

45143

Pořízení velkokapacitních praček

1 750 000,00

1 489 750,00

Pořízení klimatizační jednotky v objektu DP Murgašova, pavilon A a B

3 424 980,00

3 337 906,00

90 000,00

0,00

760 000,00

754 314,00

2 500 000,00

2 457 739,00

250 000,00

191 370,00

75 000,00

70 180,00

Číslo akce

Název akce

42518

Pořízení dětského hřiště

celkových výnosech hlavní činnosti organizace je 16,908 %.

43391

Neinvestiční příspěvek MHMP (UZ 91) byl pro rok 2020

V průběhu roku 2020 organizace obdržela mimořádné finanční

schválen Radou hl. m. Prahy ve výši 78 652,5 tis. Kč. Částka

prostředky od Ministerstva zdravotnictví (UZ 35442) na

byla použita na provoz DOZP Sulická, konkrétně na energie,

úhradu personálních nákladů spojených s pandemií covidu-19

platy, odvody, odpisy majetku a úhradu dalších služeb. V prů-

v celkové výši 960,80 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné

běhu roku došlo k navýšení neinvestičního příspěvku celkem

výši, podíl této mimořádné dotace na celkových výnosech

o 3 861,9 tis. Kč. Finanční prostředky dle rozpočtového opatření

hlavní činnosti organizace je 0,570 %.

•

státní dotace MPSV o 0,17 %,

s pandemií covidu-19 v celkové výši 28 465,73 tis. Kč. Dotace

•

čerpání fondů (FRM, rezervní) o 83,98 %.

byla vyčerpána v plné výši, podíl této mimořádné dotace na

Dotace MHMP

byly určeny na zvýšení platových tarifů včetně zákonných
odvodů na základě nařízení vlády č. 300 ze dne 4. 11. 2019.

Mzdové limity
Limit prostředků na platy na počátku roku 2020 byl ve výši

Celkový neinvestiční příspěvek na konci roku 2020 byl ve výši

61 851,1 tis. Kč. V 1. čtvrtletí roku 2020 byl limit navýšen

82 514,6 tis. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele

o 3 063,2 tis. Kč v souvislosti s nařízením vlády č. 300 ze dne

nebyly vyčerpány úplně: úspora ve výši 74 042,18 Kč bude

4. 11. 2019, kdy bylo od 1. 1. 2020 schváleno zvýšení platových

odvedena na běžný účet zřizovatele.

tarifů zaměstnanců.

Pořízení systému na samootvírání a zavírání dveří
Instalace markýz v objektech Sulická, Murgašova, Lahovice

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (UZ 127) byl pro

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (UZ 127) byl pro

rok 2020 schválen Radou hl. m. Prahy v celkové výši 163 tis. Kč

rok 2020 schválen Radou hl. m. Prahy v celkové výši 163 tis. Kč

na úhradu mzdových nákladů.

na úhradu mzdových nákladů.

Bazénový zvedák

Usnesením Rady hlavní města Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019

Pořízení přenosného koncentrátoru kyslíku

došlo ke zvýšení limitu prostředků na platy o hodnotu

Rozšíření a výměna stávající zámkové dlažby

Ú D A J E

Dotace MPSV

E K O N O M I C K É

Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 128,56 % schvále-
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12 906,4 tis. Kč. Účelem tohoto zvýšení bylo vyplacení

100 000,00

99 242,99

121 000,00

110 964,26

Pořízení vjezdové brány na systém EPS

300 000,00

298 805,00

Pořízení 2 ks kontejnerů

140 000,00

112 530,00

Pořízení systému televizních kabelových rozvodů

500 000,00

432 320,00

Pořízení dezinfekční brány

200 000,00

192 390,00

Technické zhodnocení majetku-investiční akce stavebního charakteru

200 000,00

39 144,71

Klimatizace–serverovna pro objekty Sulická, Murgašova, Lahovice
Pořízení sterilizátoru

Investiční akce Pořízení dětského hřiště, Zřízení amfiteátru,

Investiční akce Pořízení protipožárních dveří nebyla v roce

Osázení herních a cvičných prvků, Zřízení zahradnických

2021 dokončena z důvodu změny původního záměru realizace

záhonů a Vybudování vnitroareálové komunikace pro

akce ve smyslu zvýšeného nároku na vlastnosti dveří (dle

3

NÁKLADY
HLAVNÍ
ČINNOSTI

Náklady byly v objemu 49,06 % kryty neinvestičním příspěvkem
od zřizovatele. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu se
podílela na pokrytí nákladů organizace v rozsahu 9,28 %, dotace
od resortů státní správy pokryla náklady v rozsahu 17,48 %,
vlastní zdroje potom 19,36 %.

pěší a cykl. nebyly dokončeny z důvodu pokračování akce

doporučení bezpečnostního technika). Změna spočívá v typu

v roce 2021 v závislosti na vyřešení majetkových vztahů

materiálu (původně zamýšlený typ materiálu: dřevěné, nový

příslušného pozemku, na kterém je plánována realizace této

záměr: dveře hliníkové), dále bude nutné přistoupit k částečné

akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě,

výměně elektromechanických zámků. Změna v typu materiálu

věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku.

se odrazila v rozpočtu akce, proto bylo nutné přistoupit ke

U investičních akcí byly zpracovány projekty, které budou

vypracování žádosti o navýšení CN (žádost byla zaslána

– 50 – spotřebované nákupy

• oprava podlahové krytiny,

na začátku prosince 2020) a dále bude podána žádost na

• Spotřeba materiálu - náklady na nákup zdravotního

• oprava kanalizace,

podkladem pro realizaci akce po vyřešení majetkových vztahů.
Investiční akce Pořízení přípojky nízkého napětí nebyla v roce

Rozbor nákladových položek

• oprava plotu,
• oprava výtahu,

dofinancování investiční akce z vlastního investičního fondu

materiálu, potravin, PHM, kancelářské potřeby, tonery, čisticí

• oprava koupelny, kuchyňské linky,

v 1Q 2021.

a hygienické potřeby, materiál údržby, OPP, drobný majetek,

• oprava plynovodu,

knihy a publikace a dále spotřeba energie. Zvýšený rozdíl

• oprava výměníkové stanice,

2020 dokončena z důvodu dlouhodobého jednání s vlastníky
okolních pozemků a se Státním pozemkovým úřadem. V roce

Investiční akce Pořízení velkokapacitních praček, Pořízení

skutečných nákladů oproti SR byl zaznamenán u položky

• oprava zařízení (myčky, pračky, sušičky),

2020 proběhla realizace výběrového řízení, došlo k jednání

klimatizační jednotky v objektu DP Murgašova, pavilon A a B,

čisticí a hygienické prostředky vlivem zvýšených nákladů

• výměna žaluzií.

s vlastníky okolních pozemků (výsledek jednání: souhlasné

Instalace markýz v objektech Sulická, Murgašova, Lahovice,

v souvislosti s pandemií covidu-19 (zvýšení o 181,14 % SR, tj.

stanovisko s realizací akce), jednání se Státním pozemkovým

Rozšíření a výměna stávající zámkové dlažby, Bazénový zvedák,

o 2 001,60 tis. Kč). Náklady dále vzrostly u položky ostatní

úřadem (výsledek jednání: podpis smlouvy o smlouvě budoucí),

Pořízení přenosného koncentrátoru kyslíku, Klimatizace –

materiál (zvýšení o 158,80 % SR, tj. o 397,00 tis. Kč) z důvodu

cestovné (zvýšení o 603,65 % SR, tj. o 495,00 tis. Kč)

jednání se společností PRE, a. s., (výsledek jednání: podpis

serverovna pro objekty Sulická, Murgašova, Lahovice, Pořízení

nákupu materiálu v souvislosti s pandemií covidu-19, tj.

z důvodu zavedení opatření v souvislosti s pandemií

smlouvy o smlouvě budoucí) a dále k jednání se stavebním

sterilizátoru, Pořízení vjezdové brány na systém EPS, Pořízení

odpadkových košů, jednorázového nádobí, regálů pro účely

covidu-19, tj. svoz zaměstnanců (eliminace pohybu veřejnou

úřadem (výsledek jednání: doloženy potřebné dokumenty,

2 ks kontejnerů, Pořízení systému televizních kabelových

uskladnění materiálu, dekontaminačních rohoží apod.

dopravou).

očekáváme souhlasné stanovisko s realizací). Vzhledem k výše

rozvodů, Pořízení dezinfekční brány byly v roce 2020

Významný nárůst nákladů byl zaznamenán u položky klienti

uvedenému plánujeme dokončení investiční akce do pololetí

dokončeny.

-děti, drogerie, léky (zvýšení o 201,55 % SR, tj. o 201,55 tis. Kč)

roku 2021.

Ú D A J E

Čerpání v Kč

E K O N O M I C K É

UR poskytnuto v Kč
UZ

Název akce

• Cestovné - v roce 2020 došlo ke zvýšení nákladů na

• Ostatní služby - speciální pedagogika: alternativní

z důvodu pořízení ochranných prostředků pro klienty,

komunikace pro uživatele, supervize, právní poradenství,

tj.dezinfekčnch balíčků, jednorázových roušek apod.

odvoz odpadu, úklidové a recepční služby, odvoz odpadu,
zahradnické práce, IT služby, SW poplatky. Zvýšený rozdíl

– 51 - služby

skutečných nákladů oproti SR byl zaznamenán u položky

• Opravy a udržování - v roce 2020 proběhly

dezinfekce (zvýšení o 8 771,83 % SR, nárůst o 193,00 tis. Kč)

následující opravy:

z důvodu eliminace rizika nákazy v souvislosti s pandemií

• výmalba všech interiérů objektů Sulická, Murgašova,

covidu-19. Odchylka oproti SR byla také zaznamenána

Lahovice,
• o prava automobilů (zastaralý vozový park, časté opravy měly vliv
na zvýšení skutečných nákladů oproti SR),

v oblasti úklidových služeb za účelem posílení úklidové služby
a dezinfikování vnitřních i vnějších v souvislosti s epidemií
covidu-19 – zvýšení nákladové položky o 2 353,30 tis. Kč,
tj. zvýšení o 93,20 % SR. Právní služby a poradenství (tj.
zvýšení o 215,75 % SR, zvýšení o 1 272,29 tis. Kč) – řešení
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Číslo akce

problematiky zejména v oblasti pandemie covidu-19
(karanténní řád, metodické postupy v souvislosti s pandemií
covidu-19), personální oblasti, revize personálních
a mzdových interních předpisů, realizace veřejných zakázek
neinvestičního charakteru. Významná odchylka oproti
SR byla zaznamenána u služby připojení k síti, internet
a telekomunikační služby (tj. zvýšení o 151,8 % SR, tj. nárůst
o 321,8 tis. Kč) z důvodu podpory online komunikace, online
připojení za účelem omezení osobních kontaktů v souvislosti
s pandemií covidu-19.

– 53 - daně a poplatky
• Správní poplatky a dálniční známky - skutečné náklady
byly srovnatelné s plánovanými náklady v rámci schváleného
rozpočtu (vyšší o 4,10 tis. Kč).
– 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 nižší

– 52 – osobní náklady

přibližně o 461,75 tis. Kč (tj. 7,47 %) z důvodu nerealizování

• Mzdové náklady - v roce 2020 byla zaznamenána vyšší

některých investičních akcí, které byly zahrnuty do

nemocnost u zaměstnanců oproti roku 2019–schválený

odpisového plánu, ale nebyly realizovány z kvůli nevyřešeným

rozpočet u položky DPN byl překročen o částku 599,30 tis. Kč

majetkovým vztahům na předmětném pozemku.

5

SPONZORSKÉ
DARY

péče, z výše uvedených důvodů bylo nutno přistoupit

o částku cca 2 714,94 tis. Kč než SR (tj. 146,75 %), čerpání této

k variantě proplácení přesčasových hodin a uzavření dohod

nákladové položky se týkalo pořízení následujícího vybavení:

o provedení práce, tím došlo ke zvýšení nákladů OON

polohovací lůžka (vysoutěženo za cca 1 mil. Kč), obnova PC

o 106,59 % SR (celkem nárůst o 1 172,5 tis. Kč). Nákladová

techniky (vysoutěženo za cca 0,5 mil. Kč), pracovní stoly,

položka hrubé mzdy byla ke dni 31. 12. 2020 čerpána na

kancelářský nábytek, sedací soupravy, matrace, germicidní

úrovni 92,97 % UR.

lampy, koncentrátory kyslíku, dezinfekční stojany, regálový

Sponzorské dary (finanční
i věcné) v roce 2020 činily
celkem 1 681 567,15 Kč.

systém, zahradní domek, pračky, sušičky, chladnička, kávovar,
• Ochranné pomůcky - v průběhu roku byly uhrazeny náklady

mrazák, elektrospotřebiče, kompostér, zdravotnické vozíky,

na zajištění ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance

videokonferenční kamera, televize, PC příslušenství (tiskárny

v souvislosti s pandemií covidu-19 ve výši 9 803,29 tis. Kč (tj.

apod.).

zvýšení o 1 860,65 % SR, tj. zvýšení o 9 303,29 tis. Kč).
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10,00 tis. Kč

Janata Michal

10,00 tis. Kč

Klíchová Marie

5,00 tis. Kč

NEŠTICKÁ – NEŠTICKÝ, v. o. s

5,00 tis. Kč

Kolářová Antonie

3,00 tis. Kč

Morávek Zdeněk

2,50 tis. Kč

Honzíková Klára

2,50 tis. Kč

Fosa, o. p. s

2,30 tis. Kč

Celkem

Dárce - věcné dary

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická skončilo k 31. 12. 2020 v doplňkové činnosti ziskem
ve výši 273 284,35 Kč, který byl navržen na příděl do rezervního fondu.
Výnosy byly tvořeny zejména prodejem vlastních výrobků (obrazů

Položka

Dárce - finanční dary

V tis. Kč

Náklady

405,791

Výnosy

679,075

a dalších výrobků uživatelů), zboží a pronájmem služebního bytu.
Nákladová stránka doplňkové činnosti byla tvořena provozními náklady
na doplňkovou činnost – nákup zboží, potravin, energie, mzdové
náklady a odpisy.

Koháková Jaroslava

ZISK z doplňkové činnosti

273,284

Hodnota daru

E K O N O M I C K É

• Náklady z drobného dlouhodobého majetku - byly vyšší

234,56 tis. Kč

Hodnota daru

ŠKODA AUTO, a. s.

894,50 tis. Kč

MICRONIX spol., s r. o.

54,46 tis. Kč

Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR, z. s

304,20 tis. Kč

TZMO Czech Republic

33,20 tis. Kč

Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR, z. s

154,00 tis. Kč

Jech Jiří

20,00 tis. Kč

Nadace Charty 77

30,00 tis. Kč

PREMIO INVEST, s. r. o

20,00 tis. Kč

Nadace Charty 77

23,54 tis. Kč

Smékalová Marie

20,00 tis. Kč

ARROWS akademie, s. r. o.

16,16 tis. Kč

CONTRACTIS, s. r. o.

15,00 tis. Kč

Hlavní město Praha

14,85 tis. Kč

Vykouková Marta

11,60 tis. Kč

Fosfa, a. s.

8,11 tis. Kč

Stránský Petr

10,00 tis. Kč

POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a. s.

1,65 tis. Kč

PH-tonery, s. r. o.

10,00 tis. Kč

Celkem

1 447, 01 tis. Kč
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zaznamenána zvýšená fluktuace u pracovníků přímé obslužné

Ú D A J E

(tj. zvýšení o 217,93 % SR). V průběhu roku 2020 byla

Průměrný věk zaměstnanců v Domově Sulická je 42,3 roku.

14
Skladba zaměstnanců
v celém Domově pro
osoby se zdravotním
postižením Sulická

20–29 (19 %)
30–39 (19 %)

Vyhlášení nouzového stavu v měsíci březnu výběrové řízení

stavy zaměstnanců. Sociální služby jsou o něco více vyhle-

40–49 (27 %)

na chvíli zastavilo. Velmi rychle jsme museli přejít na osobní

dávaným oborem a to nás těší. Práce v sociálních službách je

50–59 (31 %)

pohovory ve venkovních prostorách Domova za dodržení přís-

i bez koronaviru velmi náročná. A když zaměstnanci musí každý

nad 60 (4 %)

ných hygienických opatření. S příchodem zimy jsme kompletně

den pracovat v ochranných prostředcích, je to ještě obtížnější.

přešli na online pohovory pomocí programů WhatsApp, Webex
nebo Google Meet. Vedoucí domácností velmi rychle vytvořili

V roce 2020 se fluktuace zaměstnanců snížila na 29 % oproti

prezentace svých domácností a novým zájemcům se snažili

loňským 58,42 %. K 31. 12. 2020 pracovalo v Domově Sulická

představit a přiblížit jejich novou práci, jak to jen bylo možné.

celkem 144 zaměstnanců, v pře¬počteném stavu 139,23

Ještě více než kdykoliv předtím se ukázalo, jak záleží na dobrém

zaměstnance. Celkový schválený počet zaměstnanců pro rok

týmu zaměstnanců, který táhne za jeden provaz a snaží se

2020 byl 145,3 úvazku.

z plných sil, možná ještě více. Toto se v roce 2020 ukázalo, že
funguje, a všichni společně jsme se snažili novou situaci klientům usnadnit, ochránit jejich zdraví i zdraví své a nevzdávat

Struktura
zaměstnanců
podle dosaženého
vzdělání. Nejvyšší
dosažené vzdělání
zaměstnanců

O B L A S T

Rok 2020 začal jako jiné roky. Probíhaly osobní pohovory
s novými uchazeči. Uchazečům o práci jsme mohli ukázat náš
Domov a zájemci si z výběrového řízení odnášeli nejen veškeré
informace k náplni práce a nástupním podmínkám, ale také věděli,
jak to v jejich případném novém zaměstnání vypadá.

• Věková pásma zaměstnanců

P E R S O N Á L N Í

PERSONÁLNÍ
OBLAST

se. Větší mírou nezaměstnanosti v ČR se zvýšil zájem o práci
v sociálních službách. Hlásí se více zájemců o zaměstnání a my
doufáme, že tento potenciál využijeme a kompletně doplníme

základní (9 %)
střední odborné (21 %)
střední s maturitou (49 %)
vyšší odborné (4 %)
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vysokoškolské (17 %)

Pracovní
zařazení

PODĚKOVÁNÍ
Zřizovateli Domova Sulická MHMP za podporu a metodické
vedení.
MPSV za podporu a metodické vedení.

PPP (65 %)
aktivizace (7 %)
	sociální pracovníci
a metodici (3 %)
zdravotní sestry (8 %)
ostatní THP (17 %)

ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci, nejenom v pohledu
humanizace a individualizace péče. Děkujeme za mnohé
kreativní nápady pro přímou péči.
RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A BLÍZKÝM našich uživatelů,
OPATROVNÍKŮM, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji našeho
domova.

Osobní poděkování ředitelky Domova Sulická
Doba covidová prověřila naše povahy, naši výdrž a určitou míru
obětavosti. Díky všem klientům, zaměstnancům a rodinám jak
klientů tak našim, že jsme to zvládli, i když s vypětím všech sil.
Díky všem lékařům a sestrám v Domově Sulická i mimo něj za
nadstandardní péči v těžké době.
Velké poděkování patří otci Kordovi z Lhotecké farnosti. V době
nejpřísnějších uzávěr byl pro naše klienty velkou duchovní
oporou.

DOBROVOLNÍKŮM, za zájem o naše klienty.

Milí sponzoři, děkuji, že na nás stále myslíte a my můžeme jít
stále dopředu.

SPONZORŮM za dary a přízeň.

Lenka Kohoutová

Speciální poděkování patří:
Tchaiwanské hospodářské a kulturní kanceláři za pomoc při
zajišťování osobních ochranných pomůcek.

Průměrný plat v organizaci

Společnostem CISCO a Alef O za zajištění a zprovoznění
systému WEBEX bez nároku na odměnu.

P O D Ě K O V Á N Í

Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří přispěli, pomohli,
ale za jejich činnost nikdo nepožadoval smluvní ujednání.

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2020
byl ve výši 45 241 Kč.

Péče o zaměstnance
V roce 2020 jsme se snažili v péči o naše zaměstnance nepolevit. Vzhledem k těžkému roku poznamenanému pandemií
dostávali zaměstnanci opět vitamíny a měli možnost online supervizí a terapií. Dostatek osobních ochranných prostředků pro
naše zaměstnance z počátku nebylo vůbec jednoduché zajistit.
Priorita vedení organizace byla ochránit zaměstnance a klienty.
Abychom co nejvíce snížili možnost nákazy covidem-19, zorganizovali jsme zaměstnancům svozy z práce do práce. Svozy
zaměstnanců probíhaly v první vlně březen–květen a ve druhé
vlně říjen–prosinec. Několikrát došlo i na personální krizi, kterou
jsme se snažili velmi rychle vyřešit pomocí brigádníků. Rok
2020 prověřil pevnost týmů a kolegialitu a jsme velmi rádi, že
jsme se ctí obstáli. Za velmi náročný rok 2020 patří zaměst-
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nancům veliké poděkování a obdiv.

DĚKUJEME,
ZŮSTAŇTE
PŘI NÁS
A S NÁMI!

