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ÚVODNÍ
SLOVO
PANÍ
ŘEDITELKY

Rok 2021 byl rokem s koronavirem a s odhodláním:
My se tomu nepoddáme!
I přes všechna protiepidemická opatření jsme
se rozhodli, že už nebudeme pořád zcela zavření
a že, samozřejmě za dodržování všech nařízených
pravidel, se vrátíme zpátky k životu, na který jsme
byli v Domově zvyklí, jak jen to půjde.
V Domově byl velký zájem o očkování, které jsme
tedy jak pro klienty, tak pro zaměstnance zajistili –
chtěli jsme dát zkrátka covidu sbohem.
Ani jednu vteřinu života nám nikdo nevrátí, žádnou
nelze opakovat – a proto jsme se s klienty vrátili,
hned jak to bylo možné, zpět do školy i do práce.
Opět jsme zavedli veškeré terapie, začali se potkávat
s rodinami a v létě každá domácnost mohla odjet na
ozdravný pobyt dle svého plánu.
Vrátili jsme se jak k individuálním aktivitám, tak
k těm kolektivním, na které jsme se těšili. Novinkou
byl ples, který jsme si sice nemohli dovolit ve velkém
sále s lidmi a živou hudbou a proběhl u nás v Domově,
za to ve společenském a se vší parádou.
V létě jsme se vrátili k Vítání léta a na konci roku jsme
si všichni zazpívali koledy při rozsvěcení vánočního
stromku.
Zkrátka i s přísnými hygienickými opatřeními to šlo.
Naše fungování bylo založeno na přesvědčení, že to
zvládneme i s přísnými opatřeními tak, abychom žili,
radovali se ze života a neplakali nad tím, že žijeme
s čínským virem, který jsme mezi nás nepozvali.
Dali jsme o sobě vědět výtvarnou soutěží Každý
může být umělcem, která byla vyhlášena pro osoby
s mentálním postižením v Praze. Akci jsme zvládli ve
spolupráci s Museem Kampa, Městskou částí Prahy
2 a Kontem Bariéry. Akce měla takový úspěch, že ji
chceme opakovat.
Otevřeli jsme vzdělávací centrum pro své
zaměstnance a zaměstnance dalších sociálních
služeb. Máme akreditovaný i kvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách.

Začali jsme třídit odpad a kompostovat. Řeknete
si, že to není nic těžkého, ale zkuste do podobného
projektu vtáhnout klienty, kteří žijí s mentálním
postižením, a vysvětlit jim, proč nemáme jen jeden
odpadkový koš a co se dává do kompostu! Je to stále
běh na dlouhou trať, ale myslím, že se nám to zatím
daří.
Přihlásili jsme se do projektu MPSV za účelem
ověřování dobré praxe poskytovatele sociálních
služeb v rámci projektu Rozvoj a podpora modelů
kvality pro systém sociálních služeb. Naše téma
duchovní potřeby u osob s mentálním postižením
získalo osvědčení za následováníhodnou a inspirativní
dobrou praxi v oblasti naplňování duchovních potřeb
osob s mentálním postižením společně s finanční
odměnou 20 000 Kč.
Náš projekt bude publikován ve sborníku a osobně
ho budeme prezentovat na workshopu pořádaném
MPSV. Je vidět, že to, co děláme, prostě dává smysl.
V roce 2021 jsme se co nejvíce vrátili k běžnému
životu, i když v respirátorech a s dezinfekcí v kapse.
Snad bude rok 2022 ve znamení ještě většího
rozvolnění a čínský vir zkrátka přepereme.
Ráda
bych
poděkovala
všem
klientům
a zaměstnancům, našim rodinám a opatrovníkům
za to, že nám pomohli vracet se zpět do života. Díky
sponzorům, že při nás zůstali. Věříme, že jsou při nás
i nadále.
V neposlední řadě se patří poděkovat našemu
zřizovateli, kterým je hlavní město Praha.
Za tým Domova Sulická
Lenka Kohoutová

kapacity jsou diferencované na jednotlivé domácnosti, kde jsou
ubytováni uživatelé na základě svého zdravotního stavu a míry

Domov Sulická poskytuje sociální služby svým klientům ve

potřebné podpory.

čtyřech lokalitách: sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází v Praze – Krči v budově Sulická
1597/48 a na detašovaném pracovišti Murgašova 1286/2, sociální služba chráněné bydlení se nachází v Praze – Lahovicích

Sociální služba domov
pro osoby se zdravotním
postižením

Ú V O D N Í

Možnosti ubytování

I N F O R M A C E

O

D O M O V Ě

S U L I C K Á

1

a dále v běžných bytech na Praze – Černý Most.
Sociální služba je upravena dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.,
V centrální budově na adrese Sulická 1597/48 je k dispozici

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednot-

ubytovací kapacita pro 94 osob a na detašovaném pracovišti

livé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14 prováděcí vyhlášky

na adrese Murgašova 1286/2 je k dispozici ubytovací kapacita

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

pro 56 osob. Chráněné bydlení v lokalitě Praha 5 – Lahovice

zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

má kapacitu 6 osob a Praha 9 – Černý Most rovněž kapacitu 6
osob. Celková kapacita zařízení činí 162 osob.

Sociální služba chráněné bydlení

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním

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

nebo kombinovaným postižením ve věku od 14 let.

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednotlivé činnosti jsou blíže specifikovány v § 17 prováděcí vyhlášky

Domov Sulická nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůž-

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

kových pokojích, v garsonkách a dvougarsonkách. Ubytovací

zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
7

ÚVODNÍ
INFORMACE
O DOMOVĚ
SULICKÁ

Domov Sulická poskytuje sociální služby
svým klientům ve čtyřech lokalitách.
Ve dvou objektech je poskytována
sociální služba domov pro osoby se
zdravotním postižením a v dalších dvou
sociální služba chráněné bydlení.

pravidelně navštěvuje terapeutické dílny, ať už přímo

Počet nově nastoupených
uživatelů a ukončených
pobytů uživatelů v roce
2021

Obložnost lůžek v roce 2021

v Domově Sulická, nebo mimo něj. Účastní se běžných činností v péči o domácnost (každou středu se ve všech domác-

V roce 2021 se podařil záměr našeho zařízení – snížení

nostech vaří), uživatelé dochází do podporovaného zaměst-

kapacity ve službě domov pro osoby se zdravotním

nání, zaměstnání na volném trhu práce či do komunitních

postižením ze 160 osob na 150 osob. V našem zařízení

center. V roce 2021 docházel mimo Domov Sulická jeden žák

bylo ubytováno celkem 152 osob. V průběhu roku odešli

do základní školy (ZŠ Ružinovská) a pět žáků na střední školu

tři uživatelé do jiných sociálních služeb a tři uživatelé do

(ZŠ a SŠ Kupeckého, Praha 4). Nadále se přímo v Domově

domácího prostředí.

Sulická vzdělávali tři žáci pod záštitou ZŠ Boleslavova, Praha
4. V roce 2021 Domov Sulická nadále pokračoval ve změnách
zaměřených na humanizaci služby, i když nám to komplikovala situace s covidem-19. V roce 2021 se také dospělí
obyvatelé Domova Sulická vzdělávali, a to 11 studentů na

13–18 (4)

Cíl sociální služby

konkrétní požadavky zájemce a ověří si, že spadá do cílové
skupiny Domova Sulická. Následně je domluvena schůzka se

Cílem sociální služby Domova Sulická je pomoci zajistit

zájemcem přímo v Domově Sulická, kde se upřesní představy

uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem

zájemce o sociální službě a reálné možnosti Domova. Obsahem

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života

jednání jsou podrobnosti vztahující se k platbám za službu,

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

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

důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování

nabízíme. Pokud je zájemce ztotožněn s podmínkami Domova

služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Sulická a jeho zájem trvá, podá si do zařízení žádost. Žádosti,
které jsou akutně k přijetí, jsou zkompletovány a je provedeno

Standardy kvality sociálních služeb

sociální šetření v prostředí, kde zájemce žije. Následně zasedá
komise k přijímání nových uživatelů, která rozhodne o přijetí

V Domově Sulická se poskytují dvě sociální služby, které jsou

žadatele do zařízení a doporučí domácnost/oddělení s ohledem

v souladu se všemi legislativními parametry. Zařízení poskytuje

na zdravotní stav uživatele. V případě volné ubytovací kapacity

péči v souladu se standardy kvality a má zpracována vnitřní

je domluven konkrétní termín nástupu, v opačném případě je

pravidla, metodiky a pracovní postupy tak, aby péče byla po-

žádost zařazena do pořadníku.

19–26 (10)
27–64 (118)
65–80 (19)
81–85 (1)

Počet uživatelů
žijících v zařízení
v roce 2021 podle
pohlaví

D O M O V Ě

ukončení z důvodu přechodu
do jiné služby (3)

Počet uživatelů žijících
v zařízení v roce 2021
podle věku

O

ukončení z důvodu odchodu
do domácího prostředí (3)

I N F O R M A C E

ukončení z důvodu úmrtí (6)

Ú V O D N Í

nástup nového uživatele (13)

S U L I C K Á

Euroinstitutu v Praze.

skytována bezpečně a v souladu s právy a oprávněnými zájmy
uživatelů služby s ohledem na jejich individuální potřeby, cíle,

Uživatelé sociální služby

schopnosti a zachování důstojnosti.
Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním postižením ve

Způsob přijímání nových uživatelů

všech stupních (lehká, středně těžká, těžká, hluboká), s různou
mírou soběstačnosti a závislosti na péči jiné fyzické osoby.

todikou jednání se zájemcem o poskytování sociální služby.

V Domově Sulická jsme schopni řádně zabezpečit péči o osoby

muž (92)

Celý proces administrují sociální pracovníci Domova Sulická

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

žena (60)

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

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

Sulická telefonicky nebo e-mailem. Sociální pracovník zjistí

soběstačnosti a nízkou mírou závislosti. Řada našich uživatelů
9

Příjem nových uživatelů do Domova Sulická je upraven me-

a agresí. Pravidelně probíhaly konzultace pracovních týmů

sociální služby – junior. Tato pozice poté zůstala do konce

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

roku bez personálního obsazení.

Mimo to probíhaly i konzultace s pracovníky metodického
úseku, situace klientů byla řešena v multidisciplinárních tý-

V rámci zkvalitňování vnitřních postupů a praxe byly aktua-

mech, kde se na řešení podíleli pracovníci různých pracovních

lizovány některé směrnice a metodické pokyny, např. Proces

pozic a odborníci z různých vědních disciplín.

přijímání a zaškolování pracovníků, Pracovní řád, Krizové
a havarijní situace a započala práce na zkvalitnění individuál-

Nadále pokračovala spolupráce klientů se sexuálními důvěr-

ního plánování. Nově vznikly metodické pokyny napomáhající

níky. Fungovala skupina 7 sexuálních důvěrníků, kteří působili

ke snadnějšímu vyhodnocování míry rizika u klientů, byl

jak v Sulické, tak v DP Murgašova. Důvěrníci se pravidelně

popsán proces koordinování zaměstnávání či postup práce

jednou měsíčně setkávali na poradě zaměřené na práci

při využívání výslechových panenek. Organizace se zaměřila

s klienty i na organizační záležitosti. Pravidelná skupinová

také na ekologii a nakládání s tříděným odpadem, kdy byl

osvěta pro dvě skupiny klientů v DP Murgašova probíhala

směrnicí stanoven proces třídění odpadů v organizaci, do

jednou měsíčně, pro každou skupinu v rozsahu 45–60 minut.

kterého jsou zapojeni i klienti.

Dále probíhala individuální osvěta dle domluvených zakázek
s konkrétními klienty. Spolupráce měla jak krátkodobou, tak

Novým způsobem poprvé proběhlo hodnocení kvality posky-

i dlouhodobou povahu. Každý měsíc probíhaly konzultace

tované sociální služby, ze kterého vznikla souhrnná zpráva.

minimálně s 15 klienty. Tři páry využívaly párové osvěty.

Podněty z tohoto hodnocení byly po celý rok reflektovány

Spolupráce je zaměřena i na vedoucí pracovníky a týmy,

a zapracovávány do aktualizací směrnic, metodických po-

kdy se vybraný sexuální důvěrník či koordinátor účastní

kynů či nového strategického plánu.

pracovních porad a reaguje na případné otázky a nejasnosti

A K T I V I T Y
R O Z V O J O V É

Kubíková, která dosud pracovala na pozici metodik kvality

A

postupů týkajících se práce s problémovým chováním klientů

V Z D Ě L Á V Á N Í

Ve vztahu ke klientům pokračoval metodický úsek v zavádění

září pracovní poměr a na její místo nastoupila Bc. Kateřina

P O D P O R A ,

Vedoucí úseku Mgr. Marcela Bokůvková ukončila ke konci

M E T O D I C K Á

2

v této oblasti a společně hledají řešení. Domov Sulická je
V rámci strategického plánování byly dokončeny všechny

dále členem platformy sexuálních důvěrníků pro Prahu

úkoly týkající se doplňkové činnosti – vzdělávání – a byly

a Středočeský kraj a rovněž má zástupce v pilotním sebezku-

spuštěny nové webové stránky. Ohledně nové služby domov

šenostním výcviku s názvem Sexuální poradce pro specifické

se zvláštním režimem jsme stále v přípravné fázi. Ke konci

cílové skupiny lidí s postižením.

roku proběhlo vyhodnocení strategického plánu, který byl
určený pro roky 2019–2021, a byly zahájeny práce na novém

Praxe a stáže

strategickém plánu pro období 2022–2025. Organizaci se
ke konci roku podařilo dle strategického plánu zvýšit spodní

Ačkoliv jsme v roce 2021 měli mnohem více informací o ná-

věkovou hranici cílové skupiny klientů ze 14 na 16 let.

kaze nemocí covid-19, na pandemii jsme museli brát ohled
i nadále. Protože od začátku roku bylo možné se proti nemoci
1 1

METODICKÁ
PODPORA,
VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJOVÉ
AKTIVITY

V roce 2021 se metodický úsek
naučil pracovat s protipandemickými
opatřeními a většina aktivit již nebyla
zásadním způsobem poznamenána.
Ani v tomto roce jsme se nevyhnuli
organizačním změnám.

s vysokou mírou podpory. Taneční terapie se stabilně účastnilo

ným očkováním.

s mentálním znevýhodněním a Základy komunikace s lidmi

38 klientů. Na podzim roku 2021 došlo ke změně dramatera-

s MP a PAS v prostředí sociálních služeb jsme na objednávku

peuta. Místo režiséra Ivo Šormana se vedení dramaterapeutic-

Se SZŠ Ruská jsme smlouvu o výkonu praxe neobnovili.

zrealizovali pro jiná zařízení sociálních služeb, čímž jsme začali

kých setkání s našimi klienty ujala zkušená umělkyně Zuzana

V Domově ale vykonávali praxi studenti z jiných škol: ze

naplňovat plán na rozšíření doplňkové činnosti Domova.

Bartošová. Dramaterapie se těší velkému zájmu, rozšířili jsme ji

Střední školy – Waldorfského lycea, z Pedagogické fakulty

o účastníky z domácností MA a MC.

UK a z Evangelické akademie – VOŠ sociální práce a střední

Nadále jsme se věnovali i školením pro administrativní úsek

odborné školy. Stáž v našem Domově absolvovali pracovníci

a manažerským školením na podporu kompetencí vedoucích

Pohybové terapie se začali účastnit i klienti z domácnosti F.

Domova Bellevue. Rovněž jsme předávali své zkušenosti pra-

jednotlivých domácností. Některá z těchto školení proběhla

Pokračovali jsme i v terapeutických aktivitách v rámci konceptu

covníkům z oblasti sociálních služeb z Moldavska a Izraele.

online formou.

snoezelen v naší multismyslové místnosti. Sloužila nejen
k relaxaci klientů, k pedagogické podpoře a k tematickým

Supervize probíhaly ve stejném duchu jako předchozí rok,

hodinám, ale i jako prostor bezpečí a sdílení. Klienti ji využívali

pracovníci měli možnost využít individuální nebo týmové

individuálně i skupinově. Místnost sloužila i ke školení akredi-

supervize pro jednotlivé domácnosti či úsek. Do supervizí byly

tovaného vzdělávacího kurzu Snoezelen – víc než jen zážitek.

Aby v době pandemie nemuselo docházet ke zkracování počtu

již standardně začleněny případové supervize zaměřené na

Psychoterapeutickou podporu klientů i zaměstnanců zajišťo-

hodin povinného vzdělávání, vyhlásilo MPSV možnost absol-

chování konkrétního klienta.

valy Mgr. Lucie Pokorná a Bc. Barbora Králová.

čehož jsme v obdobích lockdownu částečně využili. Protože

Během roku proběhlo 50 týmových supervizí a 70 individuál-

I nadále pro nás bylo důležité uspokojování duchovních potřeb

jsme se na konci roku 2020 sami stali vzdělavateli, rozšířili

ních supervizí, až na výjimky všechny prezenční formou. V nově

klientů. Klienty jsme doprovázeli při individuálních modlitbách či

jsme nabídku našich kurzů o další: Úvod do problematiky zdra-

platném nařízení ředitele jsou individuální supervize nepovinné,

rozhovorech s duchovní tematikou. Opět pro nás bylo prioritou

votního postižení pro pomáhající profese v rozsahu 16 hodin,

a tak je využívají pouze pracovníci, pro něž je individuální

důstojné doprovázení umírajících, rozloučení se zemřelými

Úvod do problematiky mentálního postižení pro pomáhající

supervize přínosným nástrojem psychohygieny, a nikoliv jen

klienty a jejich nejbližšími a uložení ostatků ve společném hrobě

profese v rozsahu 8 hodin, Ředitel sociální služby jako krizový

povinností.

na hřbitově Zelená liška. Pravidelně jsme se účastnili setkání

služby v krizové situaci v rozsahu 6 hodin a Kvalifikační kurz pro

Spolupracovali jsme i nadále se třemi supervizorkami – Mgr.

sili do projektu MPSV Dobré praxe s tématem duchovní potřeby

pracovníky v sociálních službách v rozsahu 152 hodin. Nabídku

Kalouskovou, Mgr. Bednářovou a Mgr. Černou. Do týmu su-

u osob s mentálním postižením. V létě proběhlo místní šetření

vzdělávacích kurzů prezentujeme zájemcům na nových webo-

pervizorů přibyl také jeden muž – PhDr. Štěpán Smolík.

za účasti zástupců MPSV a na podzim jsme získali ocenění
Dobrá praxe. Moc si této ceny vážíme, je pro nás povzbuzením

vých stránkách www.vzdelavani-sulicka.cz.
Rozpočet roku 2021 určený na vzdělávací aktivity činil
V květnu 2021 vyšlo aktualizované nařízení ředitele, kterým

1 200 000 Kč. Na školení bylo vynaloženo necelých

byly povinně absolvované kurzy pozměněny na První pomoc

600 000 Kč a na supervizní setkání necelých 200 000 Kč.

v sociálních službách a Úvod do ošetřovatelské péče 2. Ostatní

Celou plánovanou částku jsme nevyčerpali. Jedním z důvodů

kurzy byly nově volitelné. V nabídce zůstala Sexualita lidí

bylo, že část kurzů jsme si mohli uspořádat sami, a druhým, že

s mentálním postižením od Petra Eisnera, Hranice ve vztahu

v rámci úspor jsme na konci roku, kdy nebylo zřejmé financo-

s klientem a Neohrozit, ale neomezit od společnosti TUDYTAM

vání příspěvkových organizací, tři školení zrušili.

a Fyzické restrikce a Terapie problémového chování od PhDr.
Hynka Jůna, Ph.D.

do další práce.

P O D P O R A ,

nad etickými tématy ve farnosti Lhotka. Na jaře jsme se přihlá-

manažer nejen v době pandemie aneb úvod do řízení sociální

V Z D Ě L Á V Á N Í

A

vovat za přesně daných podmínek online i akreditované kurzy,

M E T O D I C K Á

Vzdělávání a supervize včetně vynaložených
finančních prostředků

A K T I V I T Y

Kurzy Snoezelen – víc než jen zážitek, Duchovní potřeby osob

R O Z V O J O V É

očkovat, na praxe i stáže jsme přijímali pouze osoby s dokonče-

I v roce 2021 jsme – tentokrát pro tým vedoucích – zrealizovali
dvoudenní výjezdovou akci v Děčíně, která byla zaměřena na

V roce 2021 jsme pro kolegy realizovali 22 školení od externích

podporu týmové spolupráce, komunikace a rolí v týmu.

společností, 12 školení z naší nabídky a dva kvalifikační kurzy
pro pracovníky v sociálních službách, které v součtu absolvo-

Terapeutické a duchovní aktivity

valo přes 500 zaměstnanců. Mezi nejdůležitější témata školení
nadále patřilo problémové chování, práce s rizikem a hranice ve

V roce 2021 se terapeutické aktivity Domova Sulická konaly

vztahu s klientem.

v běžném režimu. Jednou týdně probíhala canisterapie, která

Stejně jako minulý rok jsme připravili mnoho jiných podpůrných

v Domově Sulická a jednou týdně v CHB Lahovice. Pod vedením

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

dvou certifikovaných muzikoterapeutek se každý týden zapojilo

plánování, prevence agresivity, naplňování duchovních potřeb

přes čtyřicet klientů. Ve stejném intervalu se klienti setkávali na

nebo alternativní a augmentativní komunikace.

taneční terapii, kde se nám opět dařilo pracovat recipročně –
lidé s nižší mírou podpory pomáhali tančit a vnímat pohyb lidem
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se těšila velké oblibě. Muzikoterapie probíhala jednou týdně

P É Č E
strategických cílů – došlo ke snížení kapacity klientů, a to

řad, ale pokračujeme ve spolupráci s různými sociální služ-

o 10 osob, což mělo velký vliv na kvalitu života obyvatelů

bami či vzdělávacími institucemi (Fosa, Asistentce, Rytmus,

konkrétních domácností.

Nautis, Euroinstitut aj.). Vzhledem k vysokému počtu klientů
v jednotlivých domácnostech je podpora dalších služeb

Během roku jsme i nadále využívali možnosti vzdáleného

nezbytná pro osamostatňování klientů či pro vyplnění

setkávání při kurzech, poradách a různých jednáních. Naši

volného času. V neposlední řadě může být tato spolupráce

uživatelé tento komunikační kanál též hojně využívali se

chápána i jako prevence problémového chování.

svými blízkými a v tomto směru velmi posílili své dovednosti.
Klientům byla poskytována podpora i ze strany týmu
Pokračovali jsme v úpravách jednotlivých domácností, tak

pracovníků z našich dílen, kteří po celý rok aktivně organizo-

abychom co nejvíce pokryli potřeby uživatelů a uzpůsobení

vali různé aktivity a cíleně pracovali s klienty na rozvoji jejich

domácností se co nejvíce blížilo životu intaktní společnosti.

dovedností. Při nedostatku personálu vypomáhali v přímé

Došlo ke kompletní rekonstrukci koupelny domácnosti C.

péči. Nedílnou součástí služby je i tým komunikačních

V některých garsoniérách domácnosti MC došlo k přestavbě

specialistů, kteří pomáhají jak asistentům pro lepší uchopení

koupelen, revitalizovala se zahrada v chráněném bydlení

komunikace směrem ke klientovi, tak i samotným klientům,

Lahovice, na detašovaném pracovišti byly postaveny moderní

aby okolí dobře rozumělo jim. Pomáhají vytvářet komunikační

kuchyně. Řada domácností zajistila nové vybavení, a to jak

pomůcky a hledají další možnosti pro rozvoj komunikačních

společných prostor domácností, tak i jednotlivých pokojů

schopností klienta.

O B S L U Ž N É

Snažili jsme se využít různé zdroje podpory nejen z vlastních

P Ř Í M É

V loňském roce se nám podařilo naplnit jeden z dlouhodobých

Ú S E K

Rok 2021 byl stejně jako ten předchozí značně ovlivněn pandemií
spojenou s nemocí covid-19. S velkým respektem k našim
klientům i zaměstnancům je potřeba konstatovat, že přes všechna
omezení, nařízení i jisté zákazy se těmito situacemi snažili projít
s porozuměním, dobrou náladou a hlavně s nadějí, že vše se v lepší
obrátí. Naučili se žít s faktem, že nošení respirátorů je normou,
že přijímání návštěv probíhá dle zpřísněných nařízení, že zvýšené
hygienické nároky můžou vést ke snížení rizika přenosu nákazy, že
se budou potýkat s podstavem zaměstnanců, ale hlavně se přestali
obávat karantény jako takové – téměř všechny domácnosti si izolací
prošly. Profesionální nasazení zaměstnanců vedlo k tomu, že zvládli
pokrýt služby a asistenci našim klientům, tak aby zajistili potřebný
chod domácnosti a zároveň poskytli našim klientům klid a jisté
„zabavení“ v situaci, která pro ně byla těžko pochopitelná.

3

uživatelů.
Věříme, že i přes ztížené podmínky se nám v rámci úseku
Domov Sulická je v procesu humanizace, a přestože nám

přímé obslužné péče dařilo udržet směr i celkovou vizi

rok 2021 připravil celou řadu bariér pro naplňování této

Domova Sulická. Nenechali jsem se odradit překážkami,

strategie, snažili jsme se poskytovat naše služby tak, aby

neúspěchy ani dalšími obtížnostmi, ale proměnili jsme je

se co nejvíce blížily životu běžné komunity. Pokračovali

v další podněty, které v příštím roce můžou být novou výzvou.

jsme v posilování kompetencí uživatelů, které vedou k větší

A zdolání takovýchto met může být krok pro zkvalitnění

autonomii jednotlivců (využívání terapií, osvěta v tématu

životních podmínek našich klientů.

sexuality, nácviky nakupování, péče o domácnost, tréninky
vaření, možnosti psychoterapie, příprava k volbám, výjezdy
na ozdravné pobyty apod.).
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ÚSEK PŘÍMÉ
OBSLUŽNÉ
PÉČE
O UŽIVATELE

A

B

Domácnost B

Domácnost A

V průběhu roku 2021 byla kapacita domácnosti snížena

s komunikačními technologiemi jsme si osvojili a využívali je

z 24 na 18 uživatelů, což vedlo ke zlepšení životní podmí-

i v běžném provozu. Čas, který jsme byli nuceni trávit doma,

nek obyvatel a celkovému zkvalitnění služby. Domácnost je

jsme věnovali rukodělným činnostem, smyslové terapii nebo

zaměřena na klienty vyššího věku, a podpora a péče jsou tak

samostatnému vaření.

V domácnosti A žijí uživatelé, kteří vzhledem ke zhoršenému

pozornost a jemnou motoriku, poslechu hudby, výtvarné

přizpůsobeny jejich životnímu tempu v rámci individuálního

zdravotnímu stavu vyžadují krátkodobě i dlouhodobě zvýšenou

činnosti nebo samostatnému vaření.

přístupu k jejich potřebám a přáním.

s mentálním postižením, kteří jsou na konci své cesty, tak aby

Na jaře, když byla situace příznivější, se klienti podíleli na úklidu

Během roku došlo k rekonstrukci sprchového koutu

účast na tradičním ozdravném pobytu. Navštívili jsme také

mohli konec života prožít důstojně a v prostředí, ve kterém se

zahrady a společně jsme oslavili svátky jara. Podnikli jsme

a všechna okna byla osazena sítěmi proti hmyzu. Na terase

zámek v Hořovicích a zúčastnili se vernisáže výstavy obrazů

cítí dobře.

také výlet do kočičí kavárny a v červenci proběhla v Sulické

domácnosti, kterou naši klienti v letních měsících hojně

na Kampě, kde vystavovali mimo jiné naši klienti. Přestože

Naši uživatelé i pracovníci využili během roku možnost
nechat se proti covidu-19 očkovat, což nám usnadnilo

zdravotní péči. Vytvořili jsme odpovídající podmínky pro klienty

každoroční akce Vítání léta. Klienti se účastnili ponožkové

využívali, byla zřízena elektrická markýza pro zpříjemnění

jsme se museli přizpůsobit výše zmíněným opatřením, dařilo

Kapacita domácnosti je deset uživatelů a v průběhu roku 2021

výzvy, která probíhala ve spolupráci s ostatními domácnostmi,

posezení. Do domácnosti byl zakoupen nový nábytek a podle

se nám udržovat během roku spolupráci s panem farářem

byla naplněna. Uživatelům byla poskytována vyšší i nejvyšší

a tradičního bazaru s oblečením. V létě jeden klient absolvoval

individuálních přání byly dovybaveny také uživatelské pokoje.

Kordou a jeden náš uživatel se vrátil k pravidelné docházce

míra podpory s přístupem zaměřeným na člověka a s ohledem

ozdravný pobyt a dva uživatelé se zúčastnili výtvarné soutěže

na veškeré individuální potřeby a přání a s respektem k nim.

Každý může být umělcem a jejich díla byla vystavena v budově

Rok 2021 byl opět poznamenán hygienickými opatřeními

Úřadu městské části Praha 2. Na podzim proběhla v Sulické

spojenými s pandemií covidu-19. Jejich dopady jsme se

V minulém roce se nám podařilo stabilizovat tým asistentů,

Život v domácnosti v uplynulém roce opět ovlivnila hygienická

každoroční akce Den dýně a na Vánoce jsme společně rozsvítili

snažili minimalizovat, a to především v případě udržování

který byl po většinu roku v plném stavu.

opatření související s pandemii onemocnění covid-19. Přesto

vánoční strom za doprovodu hudebního programu spřátelených

vazeb s rodinami a okolím, které jsou pro naše uživatele velmi

se nám dařilo jejich dopady na každodenní život minimalizovat

kapel. Klienti zakončili rok klidným prožitím vánočních svátků

důležité. K tomu jsme využívali moderní technologie, a klienti

a aktivně využít i čas, který museli klienti strávit v karanténě.

a společnou oslavou Silvestra.

se tak mohli setkávat se svými blízkými skrze vzdálené

do společnosti DUHA.

připojení. Tato zkušenost se nám velmi osvědčila a práci
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Věnovali jsme se společenským hrám, které procvičují

D O M Á C N O S T I

DOMÁCNOSTI
4

D

D O M Á C N O S T I

C
Domácnost D
V domácnosti D žije 16 lidí se střední mírou nutné podpory

I v uplynulém roce pokračovalo vzdělávání klientů ve škole

a věkem spadajícím nejčastěji do rozmezí 40–60 let. Tím

Euroinstitutu, kam pravidelně docházelo 5 našich klientů.

je dán charakter služby, která je ve svém základu podporou

Jeden klient si začal ve spolupráci s organizací Fosa hledat

V domácnosti C bydlí 18 uživatelů s vysokou mírou potřebné

I přes ne vždy příznivou situaci se nám podařilo zorganizovat

běžného způsobu života lidí ve středním a mladším senior-

zaměstnání a jedna klientka byla zaměstnána v rámci

podpory. Pracovníci v přímé péči asistují klientům ve všech

rekreační pobyt v Líchovech, uživatelé podnikali individuální

ském věku. Zastřešujícím principem poskytované služby je

Domova Sulická. Většina klientů využívala nabídku aktivizace

životních oblastech a poskytují jim podporu a péči v souladu

výlety za nákupy s důrazem na podporu samostatného

přístup zaměřený na člověka – maximálně se zaměřujeme

a terapií Domova a někteří se zapojili do péče o zahrádku

s přístupem zaměřeným na člověka a s jejich individuálními

rozhodování nebo jsme navštěvovali bazén na Barrandově.

na silné stránky klienta a hledáme způsoby, jak každému,

domácnosti v areálu Sulické.

potřebami a přáními.

Nedílnou součástí života našich klientů bylo také pravidelné

bez ohledu na handicap, umožnit rozvíjet vlastní autonomii

docházení do aktivizačních dílen přímo v Domově Sulická. Tam

a uplatňovat svá práva, stejně tak jako zažívat odpovědnost.

Trvající epidemie koronaviru ovlivnila i v minulém roce
fungování domácnosti D a hlavně aktivity klientů mimo areál

V roce 2021 se podařila velká rekonstrukce koupelny, kde byly

se uživatelé věnovali rukodělným činnostem, účastnili se terapií

vytvořeny ideální podmínky pro obyvatele této domácnosti. Do

tancem a hudbou nebo trávili čas v multismyslové relaxační

V roce 2021 se podařilo snížit kapacitu domácnosti D o 2

služby. Nebylo možné se v takové míře účastnit společen-

koupelny byla také zakoupena vana s tryskovou vířivkou, která

místnosti snoezelen.

místa, tedy na stávajících 16 uživatelů služby, tím, že se

ských a kulturních akcí a omezené bylo i setkávání v rámci

dva dvoulůžkové pokoje transformovaly na jednolůžkové.

Domova; přesto se nám podařilo v upravené podobě klientům

Na konci roku jsme se s uživateli z ostatních domác-

Ze snížení kapacity benefitují všichni obyvatelé domácnosti

zprostředkovat hlavní svátky roku a příslušné tradice. V let-

Minulý rok sice do jisté míry ovlivnila trvající hygienická

ností zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu s hudebním

D, nejen klienti, kteří získali samostatný pokoj. Menší počet

ním období jsme se snažili co nejvíce času trávit na čerstvém

opatření, v domácnosti jsme se ale snažili, aby byl denní rytmus

programem. Vánoční svátky oslavili klienti v menším počtu

klientů na daném prostoru fakticky znamená více životního

vzduchu, realizovali jsme týdenní pobyt na Slapech a několik

klientů ovlivněn co nejméně. Ve spolupráci s komunikační

v domácnosti nebo u svých rodin.

prostoru pro všechny a umožňuje pracovníkům přímé péče

krátkých pobytů mimo město pro menší skupinu klientů,

věnovat více času individuální práci s klienty.

včetně vodácké rekreace na řece Sázavě.

klientům poskytuje relaxaci a potřebný komfort.

specialistkou se asistenti starali o to, aby byli klienti o situaci
informováni a byli si vědomi nutnosti karanténních pravidel.
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Domácnost C

F

V domácnosti E žije celkem 13 uživatelů s nejvyšší mírou

Začátek roku byl stále ovlivněn různými opatřeními proti one-

podpory. Většina našich uživatelů využívá pro pohyb po do-

mocnění covid-19, kvůli kterým bylo po většinu času vše uza-

mácnosti i mimo ni svůj ortopedický vozík či kočár. Potřebují

vřené. Vymýšlely se tak aktivity především v rámci domácnosti.

větší podporu od asistentů v různých oblastech života, jako

Mezi nejoblíbenější činnosti patřilo pečení něčeho dobrého na

je např. stravování či hygiena. Při komunikaci s našimi klienty

chuť. Během jara docházelo k rozvolnění opatření a uživatelé se

často využíváme svou mimiku, gesta, vytvořené komunikační

mohli začít opět věnovat svým oblíbeným aktivitám a zájmům.

tabulky apod., neboť mnoho z nich nekomunikuje slovně. Ke

Školáci se vrátili zpět do školy, začalo se opět jezdit na výlety

V naší domácnosti žije celkem 14 osob se střední až vysokou

Život v domácnosti v roce 2021 opět do jisté míry ovlivnila

každému uživateli přistupujeme individuálně a snažíme se plnit

a nákupy. Naši uživatelé začali znovu využívat služeb osobní

mírou nutné podpory. Domácnost F je zaměřena na klienty,

hygienická opatření spjatá s pandemií onemocnění covid-19.

jak jeho potřeby, tak i přání.

asistence. Někteří se v létě zúčastnili ozdravného pobytu

kteří mají problém se zvládáním svých emocí, což může

Přesto se klientům podařilo podniknout řadu individuálních

v Líchovech. Každý týden k nám pravidelně chodí dva dobro-

občas vyústit v problémové chování. Klienty se snažíme

výletů a rekreační pobyt v Líchovech. Pokračovala spolupráce

Během roku 2021 došlo k výměně podlahy v koupelně. Taktéž

volníci, kteří uživatele doprovází na procházky. Nepravidelně

vést k co největší možné svobodě v rozhodování, ale zároveň

s Euroinstitutem, kam dva klienti docházeli na výuku, a jeden

neprošlo revizí naše sprchovací lůžko, a tak jsme zakoupili nové,

chodí i dobrovolníci na výpomoc při různých akcích (Vítání léta,

k povědomí o svých povinnostech. Ve spolupráci s asistenty

klient se zúčastnil voleb, na které se ve spolupráci s asistenty

ze kterého mají radost jak uživatelé, tak i pracovníci. Klienti si

rozsvěcení vánočního stromečku) či na pomoc v domácnos-

se podílí na tom, aby se život v domácnosti co nejvíce blížil

dlouhodobě připravoval. Navýšil se také počet klientů, kteří

podle svých zájmů a potřeb ve spolupráci se svými klíčovými

tech, např. s pečením cukroví.

běžnému životu ve společnosti. V loňském roce se k nám

využívali službu osobní asistence. Čas, který jsme byli nuceni

nastěhovali tři noví klienti, kteří adaptaci v novém kolektivu

trávit převážně doma, jsme pak věnovali především nácviku

bez větších obtíží zvládli.

samostatného vaření a pečení, které si klienti velmi oblíbili.

pracovníky vybavovali své pokoje.
V průběhu roku se k nám nastěhovali tři noví uživatelé. Jeden

Domácnost F

Došlo také ke snížení kapacity domácnosti o 2 lůžka. Nyní tedy

z uživatelů měl těžší adaptaci na nové prostředí a všichni pra-

máme kapacitu 16 míst. Ze dvou dvoulůžkových pokojů jsme

covníci se velmi snažili mu v této pro něj nelehké životní situaci

Během roku se podařilo vyměnit veškerá lůžka za lůžka

V loňském roce došlo k výrazné stabilizaci týmu asistentů

vytvořili pokoje jednolůžkové. Do těchto pokojů se přestěhovali

pomáhat.

polohovací, která klientům poskytují větší komfort a možnosti

a rozvíjení jejich profesionality v rámci vzdělávání v nabíze-

využití. Dle individuálních přání došlo ve spolupráci s klíčo-

ných kurzech. Díky tomu se domácnost více soustředila na

uživatelé, kteří svými specifickými projevy často narušovali
pokojné soužití mezi spolubydlícími. Díky vzniku jednolůžkových

Potýkali jsme se však také s nedostatkem personálu a se

vými pracovníky k dovybavení pokojů a podařilo se sehnat

plnění individuálních plánů uživatelů a stabilita týmu přispěla

pokojů můžeme více reagovat na potřeby a přání uživatelů, kteří

změnami v jeho složení. Pracovníci se i tak naplno věnovali

dar ve výši 50 000 Kč, který byl použit na pokrytí nákladů za

u klientů k pocitům jistoty. Jedním z hlavních cílů bylo zamě-

zde žijí. Tak jako je v intaktní společnosti běžné, i tito uživatelé

uživatelům a účastnili se kurzů a školení, které napomáhají

rekreační pobyt a klientské nákupy.

řit se u uživatelů na individuální trávení volného času mimo

potřebují své soukromí a prostor.

jejich profesionalitě. V půlce roku došlo ke změně vedoucí
domácnosti a v červnu se k nám přidala také nová komunikační
specialistka.

domácnost, což se podařilo.
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Domácnost E

D O M Á C N O S T I

E

Detašované pracoviště Murgašova,
domácnost MB
V domácnosti MB žije 24 mobilních klientů – po osmi lidech

Celý rok nás opět provázela pandemie covidu-19, která se

ve třech domácnostech. Jsou zde muži i ženy ve věku 43 až

v lednu dostala i do naší domácnosti, takže jsme si prošli

74 let se střední mírou potřebné podpory. Je zde 18 klientů

druhou karanténou. Výuka ve škole probíhala nadále online,

v produktivním a 6 v seniorském věku.

se svými blízkými si klienti skypovali nebo telefonovali.
Díky zkušenostem z předchozího roku jsme již věděli, jak se

Naším cílem je poskytovat služby, které vycházejí z jejich in-

D O M Á C N O S T I

MA

MB
k opatřením postavit, a sami klienti se v dění lépe orientovali.

dividuálních potřeb. Klienty v produktivním věku podporujeme
V dubnu se situace pomalu zlepšovala a začalo postupné

ském věku se snažíme udržet získané dovednosti a sociální

rozvolňování. Výlety směřovaly hlavně do přírody, mimo za-

vazby. Jeden klient chodí do práce, tři klienti se vzdělávají

lidněná místa. Asi v polovině roku jsme začali více chodit mezi

v Euroinstitutu. Asi 2/3 klientů navštěvují podle svých zálib

lidi, na výlety a jiné akce. V červnu a v září se všichni klienti

Ve dvou podlažích domácnosti MA žije momentálně v jedno-

Někteří uživatelé navštěvují dílny v Sulické. Jedna uživatelka

a možností dílny Domova Sulická. Tři klienti spolupracují se

vystřídali na dvou ozdravných pobytech. Jeden se uskutečnil

a dvoulůžkových pokojích 15 uživatelů. Jednotlivé domácnosti

dochází do kavárny v Domově, kde se může dostatečně připra-

sociální službou Fosa – podpora samostatnosti, kde pracují

v penzionu Prosaz v Líchovech u Slapské přehrady a druhý na

jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce blížily běžnému bydlení

vit na zaměstnání. Dva uživatelé navštěvují cvičné pracoviště

na svém osamostatňování a zapojení do veřejného života.

chatě Lužanka v oblasti Lužických hor.

komunitního typu. Bydlí zde lidé v produktivním věku, již potře-

Café Martin, kde probíhají nácviky vaření nebo kavárenský kurz.

Jedna klientka dochází do cvičné kavárny Café Martin, kde

bují nižší míru podpory.

Jeden klient je od minulého roku zaměstnán na 0,1 úvazku

se věnuje nácviku vaření. Všichni klienti se podílejí na chodu

Ve druhé polovině roku se nám podařilo doplnit oslabený

a jednou týdně dochází pracovat jako obsluha do kavárny.

domácnosti, nákupech, vaření, praní, žehlení i úklidu svých

pracovní tým o dvě pracovnice. Od poloviny roku spolupracu-

pokojů a získávají tak nové dovednosti.

jeme také s novou komunikační specialistkou. Lehce se nám

Někteří naši klienti navštěvují různé vzdělávací instituce

proměnilo i osazenstvo klientů. Jedna klientka se s naší pod-

(např. ZŠ Růžinovská, Základní a střední školu Kupeckého či

V minulém roce jsme zrekonstruovali kuchyně v obou patrech,

Euroinstitut). Naše podpora tak během roku směřovala k dopo-

tak aby více naplňovaly požadavky naší klientely. Velmi důleži-

Začátkem roku jsme se dočkali nové markýzy nad vchodem

porou více osamostatnila, a mohla tak přejít do domácnosti

moci se vzdálenou výukou apod.

tým krokem v procesu humanizace bylo i samostatné zařizo-

do zahrady, což klienti velmi ocenili.

s nižší mírou podpory. Dva klienti se přestěhovali do Domova
Sulická. Místo nich přišli noví žadatelé o službu.

vání snídaní, kdy jsme si začali sami nakupovat a připravovat
Vzhledem ke schopnostem našich uživatelů jsme se snažili

jídlo. Asistenti se snažili zajistit společenské a kulturní aktivity

Na konci roku začala ve dvou domácnostech rekonstrukce

pracovat na co největší míře osamostatnění, a to např. formou

odpovídající přáním klientů. Pravidelně jsme navštěvovali kina,

kuchyní a díky tomu zde vznikl větší pracovní prostor pro

Konec roku byl naplněn přípravami na Vánoce – pečením

nácviku samostatného docházení do školy, hledání práce,

aquapark, muzea a restaurace a zúčastnili jsme se ozdravného

nácviky vaření, který vyhovuje potřebám klientů.

cukroví, nákupy dárků, přípravou štědrovečerní večeře

vaření, nacházení vhodných aktivit, tréninku komunikace…

pobytu v Líchovech.

a oslavou Silvestra.

2 3
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v aktivním životě a pracovním uplatnění. U klientů v senior-

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
V BĚŽNÝCH BYTECH

V domácnosti MC žije celkem 16 klientů, kteří potřebují pomoc

tak klientům větší komfort při osobní hygieně. Touto úpravou se

především ve smyslu osobní asistentce, tedy hlavně v podpoře

samozřejmě také minimalizovala rizika pádu při koupání.

samostatnosti. Všichni naši klienti jsou zaměstnáni. Na konci
roku 2021 bylo obsazeno všech 12 garsonek (10 jednolůžkových

V červnu 2021 naše domácnost vyjela na krátký pobyt na chatu

a 2 dvoulůžkové).

Lužanka v Lužických horách, zúčastnila se celá domácnost.

D O M Á C N O S T I

MC

Nedělní pohoda,
klídek a tabáček

Chráněné bydlení v běžných
bytech na Černém Mostě

V srpnu byl realizován koncert kapely PiňaKoláda, který naši kli-

Chráněné bydlení na Černém Mostě je určeno pro klienty

poskytujeme podporu především v péči o domácnost

Do nového roku jsme vstoupili s oprávněnou obavou z co-

enti obdrželi jako vánoční dar od Kasáren Karlín. Dárci nám také

s minimální potřebou podpory. Všichni klienti chráněného

nebo nácvicích vaření, dále doprovody k lékařům, edukace

vidu-19, klienti stále ještě nemohli přijímat návštěvy v běžném

nabídli možnost pro naše klienty zapsat se do kurzů tvůrčího

bydlení pracují, asistence tam probíhá pouze po dvě od-

k trávení volného času a nácvik finanční gramotnosti.

režimu ani nemohli chodit do zaměstnání. Celá naše domác-

psaní. Z naší domácnosti se zapojila jedna klientka a moc ji to

poledne v týdnu. Jedná se o 3 byty v běžné zástavbě sídliště.

V měsíci červnu se klienti CHB spolu s domácností MC

nost si tedy musela vystačit pouze s omezenými možnostmi.

bavilo. V září úspěšně ukončila pobyt v naší službě paní Monika

V každém bytě jsou dva pokoje, klienti společně využívají

zúčastnili rekreace v Lužických horách. Pouze jeden klient

Nákupy jsme po celou dobu klientům zajišťovali přes e-shop

G. a odešla do chráněného bydlení v jiné organizaci. Paní

prostor kuchyně a sociálního zařízení. Momentálně je

zůstal doma, protože měl nové zaměstnání, a neměl tedy

s potravinami a vedoucí domácnosti dvakrát do měsíce klien-

Monika v Domově Sulická pobývala od svých 3 let a tuto velikou

v chráněném bydlení volné jedno ženské lůžko, které vzniklo

nárok na čerpání dovolené.

tům dovezla vše, co potřebovali. Klienti se do zaměstnání vrátili

změnu ve svém životě si přála už velice dlouho. Na její místo

přesunem uživatelky do domácnosti MC ze zdravotních

až na konci března.

nastoupila klientka z domácnosti MB. V říjnu šli čtyři naši klienti

důvodů, tedy kvůli nutnosti vyšší míry podpory.

k volbám, všichni tito klienti se o politiku zajímají a sledují dění

V měsíci září na vlastní žádost ukončil službu jeden klient
a vrátil se do domácího prostředí. V prosinci nastoupil na jeho

Díky snižování kapacity Domova Sulická se náš tým mohl roz-

okolo sebe. V prosinci, po dokončení rekonstrukce koupelen,

V tomto roce se uživatelů CHB omezení spojená

růst o dva nové kolegy v přímé péči. Tím jsme získali možnost

jsme do naší domácnosti přijali klientku z domácnosti MA. Dále

s covidem-19 příliš nedotkla. Klienti normálně chodili do

zajistit klientům ještě kvalitnější službu v podobě osobní asis-

jsme opět v rámci projektu Ježíškova vnoučata obdrželi krásný

práce, pouze probíhala intenzivní edukace v oblasti nošení

V prosinci byla naše klientka z chráněného bydlení aktivně

tence a lépe tak individualizovat péči. Nyní tedy v domácnosti

dar v podobě pobytových voucherů pro seniory do Zámeckého

ochranných pomůcek, které jsou na CHB pravidelně

přítomna při poskytování první pomoci sousedce, sama

MC pracuje 6 pracovníků v přímé péči a 1 vedoucí.

resortu Dětenice. Stále pokračujeme ve spolupráci s organi-

doplňovány, a dodržování všech hygienických pravidel

přivolala pomoc a počkala do příjezdu záchranářů, kterým

zacemi Rytmus a Fosa (4 klienti). Stravu z Domova pravidelně

a nařízení.

byla také nápomocná. Tato příhoda měla ze strany RZS

Vzhledem k tomu, že i v naší domácnosti jsou klienti s motoric-

odebírá už pouze 5 klientů, jinak si všichni uživatelé zajišťují

kými handicapy, Domov Sulická investoval nemalé prostředky

stravu víceméně samostatně anebo s podporou asistentů.

do úpravy tří koupelen, aby se staly bezbariérovými a poskytly

místo jiný klient.

pozitivní zpětnou vazbu.
V jednom bytě žije partnerská dvojice, další byty jsou
obsazeny jednou ženou a dvěma muži. Klientům zde

2 5

Detašované
pracoviště Murgašova,
domácnost MC

CHBČM
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V chráněném bydlení Lahovice (CHBL) žije 5 klientů s poru-

Na zahradě došlo k rozšíření prostoru pro pěstbu plodin, které

chou autistického spektra. Momentální kapacita je šest lidí

byly následně užívány jako ingredience k samostatnému vaření.

a během roku 2021 probíhala sociální šetření, která měla za

Vedle toho jsme se začali věnovat také kompostování a chovu

úkol kapacitu naplnit. V CHBL poskytujeme klientům komunitní

slepic. Cílem těchto aktivit je nezávislost chráněného bydlení

pobytovou službu zaměřenou na rozvoj běžných dovedností,

Lahovice a převedení aspektů běžného života do života našich

na konkrétní schopnosti a individuální přání a potřeby. Klienti

klientů.

se podílejí na chodu domácnosti, starají se o přilehlou zahradu
a důraz je kladen především na přiblížení se k běžnému životu.

S L U Ž B Y
N A Š Í
K L I E N T I
2 0 2 1
R O K
Z H O D N O T I L I

Chráněné bydlení Lahovice

J A K

CHBL

JAK
ZHODNOTILI
ROK 2021
KLIENTI NAŠÍ
SLUŽBY

Během roku podnikli klienti několik rekreačních pobytů, díky

Fungování chráněného bydlení ovlivnila v roce 2021 hygienická

slední řadě utužili vztahy s asistenty. V rámci týdenního pobytu

opatření a některé aktivity musely být dočasně přerušeny.

v Líchovech nedaleko přehrady Slapy podnikali klienti výlety

Přesto se nám podařilo navázat spolupráci se sociálně akti-

do okolní přírody a po tamních pamětihodnostech. V rámci

vizační službou Lifetool na programu alternativní komunikace

několikadenního sjezdu řeky Sázavy na kánoích zase navštívili

skrze moderní technologie, využívat možností chráněných

město Zruč n. Sázavou.

dílen organizace Nautis nebo si vyzkoušet uplatnění klientky na
pracovním trhu. Pravidelně k nám docházela muzikoterape-

V uplynulém roce se k našemu týmu přidaly dvě nové asis-

utka a dobrovolníci, kteří se s uživateli věnovali jejich volno-

tentky a na konci roku došlo k výměně vedení. Tým CHBL se

časovým aktivitám nebo pomáhali s revitalizací a rozvojem

dokázal rychle stabilizovat a veškeré změny využít ku prospě-

naší zahrady. Pokračovala také spolupráce s pekařstvím artic

chu a k vytyčení nových cílů do budoucna.

Bakehouse a s panem doktorem Hynkem Jůnem na případových supervizích.
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kterým změnili prostředí, dostali se více do přírody a v nepo-

se mi líbilo, dala jsem si opečené buřty na rožni. Ráda jsem
k tomu poslouchala polku a mazurku.

Paní Daniela Fantlová
Líbilo se mi strávit čas s rodinou, kdy jsme byli
všichni pohromadě. Hezké byly Vánoce, kdy
jsem mohla být s rodinou. Na Vítání léta se mi
byla tam i moje maminka. Bavilo mě dámské

Pan Jiří Popelka

posezení, kdy mě namalují a nalakují nehty.

B

K Vánocům jsem dostala od nový telefon. Vařila

Bavilo mě to na Vítání léta. Měl jsem buřta a viděl jsem

jsem jednoduchá jídla, palačinky a buřt guláš.

se s kamarády z Murgašky. Na Vánoce jsem byl doma

Zvládla jsem ujít tři chodby, za to jsem moc

a dostal jsem oblečení, boty a kalhoty. Z těch jsem měl

ráda. Baví mě trénovat na šlapadle.

největší radost. K narozeninám jsem dostal chlebíčky
a brambůrky, ty mám nejraději. Byl jsem na dovolený

VZPOMÍNKY
„Minulý rok jsem tu byl, přišel jsem v roce

a tam si dal café latte s Libuškou.

D

nili jsme se rozsvícení vánočního stromku před domovem.
Líbilo se mi i vítání jara. Moc ráda slavím narozeniny
ostatních uživatelů. Moje oslava byla také moc krásná.
Dostala jsem výborný dort a dárek.

pan Petr Krejčí
Zde v domově bydlím teprve od podzimu. Stále si zvykám a líbí se mi tady.
Zažil jsem zde oslavu Vánoc a zdobení
vánočního stromečku. Moc se těším na
další akce.

pan Josef Hron
Z minulého roku si vzpomínám
na malování masek, tancování
a Velikonoce. Na Velikonocích se mi
líbilo „mlácení holek“, přišlo mi to legrační a bavilo mě to. Díky stěhování

VÍTÁNÍ LÉTA

na domácnosti mám nového spoluby-

2021. Cítím se tu dobře.“ Eduard Stawarczyk

Z H O D N O T I L I

líbily písničky a povídala jsem si s hodně lidmi,

dlabání dýní a výzdoba. Poté jsme slavili Vánoce a zúčast-

dlícího. Je to můj dobrý kamarád. Rád
„Z Vítání léta si pamatuji více věcí, byla to

pomáhám v kuchyni dělat palačinky,

„Já jsem začínal na domácnosti A, pak jsem

muzikoterapie všeho hudebního druhu. Také

abych je pak u televize mohl sníst

se přestěhoval sem na domácnost B. Daří se

jsem si zpíval, také jsem si dal jídla a pití všeho

a odpočívat.

mi stále dobře.“ Jaroslav Mayer

druhu.“ Jaroslav Mayer „Minulý rok si vzpomínám na Vítání léta. Byly tam písničky, líbily se

„Vzpomínám na Emila,Karla Michala a

mi ty moderní. Bylo tam dost lidí, tančila jsem.“

Tomaidu, protože jsem je měla ráda. Byla

Marcela Markošová „Hrály tam pěkný písničky.

jsem i na hrobě na Dušičky.“ Libuše Pikhartová

Tančila jsem tam s jedním kamarádem. Dala

„Minulý rok mi zemřel kamarád Emil, po-

jsem si tam dobrý kafe.“ Libuše Pikhartová

řád na něj vzpomínám. To byl číslo.“ Jana

paní Patricie
Philippová
paní Stanislava Jelínková
Moc se mi líbilo malování na obličej,
tancování v maskách a výlet do

Mám hrozně ráda svou práci na E. Vozím

„Nejvíce se mi líbilo, když zpívala Petra

cukrárny. Kvůli nové dietě už nemůžu

a skládám prádlo. Chtěla bych v této práci

Černocká. Líbilo se mi tam všecko, klobásy,

sladké, ale do cukrárny i tak pojedu.

pokračovat. Moc se mi líbilo na akci Vítání léta.

občerstvení.“ Eduard Stawarczyk „Na Vítání

Dám si tam pudink. Strašně ráda

léta jsem dostal párek a chleba. Líbilo se mi,

jezdím na chatu k Daniele (své klíčové

„Vánoce byly pěkný, dostala jsem dárky. Slavila

jak zpívala Saxana.“ Jiří Klapka „Na Vítání léta,

pracovnici). Sbírala jsem tam jahody

jsem je tady s těma lidma, co tady jsou. Bydlí tu

to si eště vzpomínám. Zpívala jsem si. Jedla

a pekla koláč. Daniela mi namalovala

Vzpomínám na výlet na chatě

kozičku. V zoo jsem viděla gorilky a lachtany.

se mnou. Byli tu i pracovníci. Ti nám to tu dělají

všelijaké párky, aj chleba. Měla jsem cukrovou

kytičku na ruku, ta se mi strašně

v Bílsku. Mám rád práci na zahradě.

Baví mě malování a vytváření. Na chatě

hezké. Cítím se tu dobře.“ Kamila Bláhová

vatu. Chutnalo mě to. Pak jsme tam seděli a

líbila. Chtěla bych, aby k obědu byly

Bavilo mě hrabání listí, pomáhání

v Bílsku jsem vyráběla korálky, to bylo super.

jedli.“ Jana Šmídová

častěji těstoviny s omáčkou a ma-

s dřívím a sběr jahod. Líbil se mi

Líbil se mi i výlet do Lahovic, protože tam je

sem, je to mé oblíbené jídlo.

koncert na Vítání léta, chtěl bych zase

bazén. Ráda jsem si zaplavala.

Šimaničová

VÁNOCE

„Oslavy svátků i narozenin a nejen ty, ale i další
a další se mi líbí. Pracovníci je hezky připravují.“
Jaroslav Mayer

S L U Ž B Y

nehty. Můj oblíbený je červený a nálepku kočičky. Vítání léta

C

různých svátků tady v domově. Moc se mi líbil Halloween,

N A Š Í

je to můj černý miláček. O Vánocích jsem dostala lak na

byl skvělý. Moc jsem si to užila. Dále mám ráda oslavy

K L I E N T I

mna chalupě Pinďu, Zrzku a Bubáka. Bubáka mám nejraději,

koupu a jezdím na výlety. Bylo krásné počasí a program

2 0 2 1

Byly tam kočky, ty byly nejlepší. Připomnělo mi to, jak jsem

R O K

brala jsem si barvu na vlasy, zrzavou. Byla jsem na výstavě.

Minulý rok se mi nejvíc líbila dovolená. Moc ráda se

J A K

Bavilo mě, jak jsem se mohla hezky upravit, namalovat a vy-

paní Radka Šulcová

pan Martin Babka

Hrála jsem tam hry. Házela koulí a chytala
míčky. Nejhezčí byla návštěva farmy a zoo.
Mám moc ráda zvířata. Chovala jsem si malou

na nějaký jít a dát si buřta.

2 9

A

Paní Jarmila Vitouchová

protože se tu každý den o mě někdo z pracovníků dobře postará a co potřebuji,
mi pomůže.

paní Libuše Kalousková

MA

V roce 2021 jsem se do Domova Sulická přistěhovala. Mám se tady dobře, ráda se dívám v jídelně na televizi.
Často někdo ruší, ale zvykla jsem si. K snídani si ráda dávám kafe s mlékem a moje nejoblíbenější jídlo je rizoto.
V domácnosti pomáhám s myčkou, vyndávám z ní, je to pro mě důležité. Ráda také chodím do kavárny, chodím
do dílen, odpoledne poslouchám čtení. Kamarádku tady zatím nemám a přála bych si dostat dárek.

F

pan Karel Hlahůlek
Pamatuju si na pobyt v Líchovech, kde jsem viděl ovečky a zlého
berana. Často jsem si tam kupoval svou oblíbenou Coca colu. V bazénu
jsem nebyl, protože se bojím vody. Také se mi líbily dárky, které jsem
dostal na Vánoce – nejvíce malá Coca cola, povlečení s autem a triko
Scooby Doo. Chutnala mi štědrovečerní večeře, kterou nám připravili
asistenti – polévka, řízek, salát a Coca cola. Mezi novými spolubydlícími
jsou hezké holky. Jsem rád, že přišly.

Pan Miroslav Přikryl
Z minulého roku si nejvíce pamatuji pobyt v Líchovech, na kterém jsem byl s Františkem

MB

Paní Miroslava Pořízová

Šafaříkem. Chodili jsme do lesa na procházky, kde jsme sbírali borůvky, byly moc dobré. Často

„Velikonoce na domácnosti byly úplně v pohodě. Pekli jsme mazanec a beránky. Beránci se

jsme hráli hry s asistentkou Míšou, třeba Člověče, nezlob se! Také tam dobře vařili, moc mi

nám povedli. Bylo to na nic s tím covidem. Museli jsme na domácnosti nosit roušky.

chutnalo třeba kuře s bramborovou kaší. Když jsme opékali buřty, ten můj se mi spálil a byl
černý, takže mi nechutnal. Musel jsem si opéct nový. Moc se mi ale nelíbilo, že v chatce byla

V květnu jsme byli v botanické zahradě v Tróji a byla i noc kostelů. V Líchovech jsme byli na

zima, musel jsem tam nosit svetr. Také si vzpomínám na Vítání léta. Dal jsem si tam buřty

ozdravném pobytu. Výborně tam vařili, tak jsme si odvezli nějaké to kilo navíc. Chodili jsme

s chlebem a hořčicí. Na koncert jsem se podívat nebyl. Vadí mi, že hudba je moc nahlas. Jsem

i na výlety pěšky po okolí. Jeli jsme několikrát i do ZOO do Prahy. Většinou tam všechna

rád, že máme na domácnosti nové spolubydlící – hlavně Václava a Hanku. Hanku jsem znal už

zvířátka spala. Dokonce jsme byli i v ZOO v Liberci.

k
i
in
om
D

S L U Ž B Y

roku, protože na Vánoce jsem jel domů. Žít v Domově Sulická je pro mě důležité,

N A Š Í

výletech, třeba v Karlových Varech s Monikou Kadlecovou. Nejlepší byl konec

K L I E N T I

chodím na asistence a odpoledne poslouchám rádio. Také jsem byl na nějakých

2 0 2 1

nic. V Domově rád navštěvuji aktivizace, každý den mám program. Nejraději

R O K

i tramvaji. Domácnosti E se naštěstí karanténa vyhnula, tak se nestalo skoro

Z H O D N O T I L I

Rok 2021 byl dobrý, ale byl koronavirus. Musel jsem nosit roušku v autobuse

J A K

E

pan Michal Frajer

dřív, chodíme spolu do školy a do dílen. Na Vánoce mě nejvíc potěšilo, že jsem dostal pivo a ponožky. K večeři jsme měli řízek se salátem a k tomu Colu, ale radši bych si dal pivo. Štve mě, že

Lužanka, to je v Lužických horách. Tam jsme jeli na pobyt. Hodně jsme tam chodili na výlety,

kvůli covidu musíme nosit roušky.

kde jsme hledali poklady (Geocaching). Potom jsme byli i ve sklárně. Mohli jsme si tam koupit

pan Vladimír Přech

skleněné výrobky. Měli to tam moc hezké a něco jsem si i koupila.

i jeden svůj obraz na výstavě prodala. Na Vánoce jsme jako první dělali výzdobu. Udělali jsme

si s ním i krk. Všichni jsme měli sváteční oblečení, já měl kostkovanou košili.

hrozně dlouhý papírový řetěz. Měli jsme stromeček a pekli jsme cukroví. Já jsem pomá-

Největší radost jsem měl z dárků a řízku. Také jsem byl na Dnu dýně. Dlabal

hala dělat pracny. Ještě jsme měli rohlíčky, linecký, perníčky. V zimě jsme se vypravili i na

jsem svou dýni a vnitřek jsem jedl. Docela mi to chutnalo. Pak jsme tam dali

Karlštejn na výstavu Betlémů. Na Štědrý den jsme na Murgašovce měli řízek se salátem

svíčku. Udělalo mi radost, že jsem si mohl na Vítání léta pohladit pejska. Máme

a po večeři jsme si rozdávali dárky. Na závěr roku jsme společně oslavili Silvestr. Měli jsme

na domácnosti nové spolubydlící. Mám rád Haničku, je to naše sluníčko.

výborný chlebíčky.“

3 1

Zúčastnili jsme se výstavy našich obrazů, které jsme malovali. Moje spolubydlící dokonce
Pamatuju si, jak jsme na Vánoce zdobili stromeček řetězem. Ozdobil jsem

Jednou začas všichni klienti slavěj zde narozeniny a celé céčko je pozvané. Na budově MC je celkem 16 klientů. Naše
klientka již je v důchodu a tak si to užívá. Má ráda Piňakoládu a byl její sen se s nima sejít. Sen jsme jí splnili a kasárna
Karlín nám pomohla zajistit lístky. Paní Evě oči jen zářily a všichni si to velice užili. Kvůli covidu musíme mít respirátory,
abychom byli zdraví a mohli jsme jezdit na výlety jako v roce 2021. To jsme jeli na hory, kde jsme spali na chatě Lužanka.
Moc hezky se o nás staral personál MC + Janička Michlanová, Martina Jandová, Tereska Krejsová, Jana Roubová a Lenka
Kučerová. Taky jsme tam měli oslavu, různé vycházky, a tak jsme si to moc užili v překrásné přírodě. Dokonce jsme šli
pěšky do bezva restaurace, kde byl příjemnej personál v kuchyni. Taky jela kapela Ajeto hrát do Kostelce nad Č. Lesy.
Všem se to moc líbilo a lidi a děti si zazpívali a Eva, ta byla moc šťastná, protože se jí tam narodil tatínek. Jako řidiče
jsme měli paní Jitku Sittovou a řídící kapely Katka Šlerová. Jan Macas a Bobík Kincl rádi poslouchaj dechovky. Taky
jsme tu měli Vítání léta a to bylo moc krásné. Na vánoce se všem klientům udělala výborná večeře a pak se jim rozdaly
dárečky. A všichni byli moc šťastný. Zapomněla jsem ještě dodat, že chodíme i do divadla na muzikály. Martin Staněk
miluje rokenrol, pustí svůj kazeťák a hraje k tomu na flétnu. Moc ho to baví. Paní Eva v loňském roce šla do důchodu
a moc si to užívá. V loňském roce chodila 3 měsíce do školy Radost, kde absolvovala kurs tvůrčího psaní a moc jí to baví.
Sepsala Eva Moravcová, únor 2022 (redakčně mírně upraveno)

CHBL
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Přepis dopisu od paní Evy Moravcové

3 3

MC

PROJEKT
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S MENTÁLNÍM
A KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM

abychom u uživatelů snižovali míru stresu a nejistoty. V orien-

alternativní a augmentativní komunikace. Ve snaze prohloubit

taci v běžném programu pomohli uživatelům i nové nástěnky

spolupráci při péči o uživatele byly zavedeny pravidelné schůzky

denního nebo týdenního režimu. Život v Domově se pomalu

vedoucích a komunikačních specialistek. Ty se účastnily také

vracel do původní podoby, takže jsme se mohli znovu vrátit

týmových supervizí, multidisciplinárních setkání a supervizních

k nácvikům finanční gramotnosti, samostatného nakupovaní,

setkání k problémovému chování uživatelů. Přistoupili jsme

vaření, cestování, návštěv kulturních akcí a komunikačních

také k revizi komunikačních pasů, které slouží jako pomůcka pro

situací, které jsou s nimi spojené. Vzhledem ke stárnutí uživatelů

komunikaci s uživatelem v případě hospitalizace nebo návštěvy

jsme také využívali reminiscenční aktivity a aktivity zaměřené na

lékaře. Jejich použití se v praxi osvědčilo a od zdravotnického

udržení stávajících schopností. U uživatelů s alternativní formou

personálu jsme dostali velmi dobré zpětné vazby. V tomto roce

komunikace se pokračovalo v rozvoji komunikace pomocí znaků

také došlo i ke změnám ve složení týmu komunikačních specia-

nebo speciálních komunikačních pomůcek. Při výběru vhodných

listek, který je aktuálně plně personálně obsazen.

D Í L N Y

zační službou Lifetool. V domácnosti D proběhlo školení na téma

T E R A P E U T I C K É

technických pomůcek jsme spolupracovali se sociálně aktivi-

formami komunikace reflektovali změny ve společnosti tak,

S O C I Á L N Ě

V návaznosti na práci v minulém roce jsme vhodně zvolenými

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ
DÍLNY

8
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I tento rok poznamenala život (a s tím i komunikaci)
uživatelů koronavirová pandemie. Slova jako
karanténa, rouška, respirátor a dezinfekce se
postupně zařadila do běžné slovní zásoby uživatelů
Domova Sulická.

halloweenských dýní. Kavárna jako každý rok připravila podzimní

barvení vajec nebo pečení beránků, ale hlavně společně strávený

menu s ochutnávkou dýňových pokrmů. Na zimní čas se klienti

čas nad kreativní činností, jsou pro naše klienty to nejvzácnější

vždy moc těší, společně si zdobíme dílny, stromečky, pečeme

a nejžádanější.

cukroví, posloucháme koledy a těšíme se na to, co dostaneme
pod stromeček. A aby nám ten čas rychleji utíkal, pořádáme akci

Jarní počasí nás přimělo k výměně šatníku a pro naše klienty

Rozsvěcení vánočního stromu, při které se nejenom bavíme za

jsme uspořádali tzv. bazárek, kde mohou za symbolickou cenu

doprovodu hudebníků, dobrého jídla a možnosti zakoupit nějaký

obměnit svůj šatník. I v tomto roce na nás nezanevřel náš letitý

dárek, který vyrobili naši klienti v dílnách, ale hlavním vyvrchole-

kamarád kytarista David a několikrát během roku si s námi přišel

ním večera je rozsvěcení venkovního velkého stromu, který nás

zazpívat a zahrát nám na kytaru. A protože David není jediný ka-

svou světelnou krásou provází až do nového roku.

Aleš, který vlastní historický motocykl, přišel, aby našim klientům

Ve cvičné kavárně se po celý rok věnujeme nácviku pracovních

umožnil vyhlídkovou jízdu na motorce.

dovedností klientů s cílem připravit je na podporovaný nebo

P R Á C E
K L I E N T Ů

A

marád, který nám každý rok věnuje spoustu svého času, tak i pan

H L E D Á N Í

i díky dobrovolníkům, kteří našim klientům pomáhali s tvorbou

Velikonoce, a právě již zmíněné tradice, jako je výroba pomlázek,

P Ř I

Příchod jara je u nás vždy velkou oslavou, kterou odstartují

ZAMĚSTNÁVÁNÍ
KLIENTŮ
A PODPORA PŘI
HLEDÁNÍ PRÁCE

P O D P O R A

Už druhým rokem nad námi visí strašák jménem covid-19, ale
ani ten nás v roce 2021 nezastavil a neodradil od chuti podnikat nové věci nebo se držet starých tradic, které již po staletí
pomáhají lidstvu přežít. Začínali jsme s ponožkovou výzvou,
která je oslavou jinakosti – klienti se v našem provizorním
fotokoutku na chvilku stali modely a modelkami. Každý měl
jinak barevnou ponožku, což mnohé hodně pobavilo, takže
dobrá nálada tady určitě nechyběla.

v obsluze kávovaru a přípravě dezertů nebo menších pokrmů,

v Sale Terreně na Kampě, která se konala v průběhu celého

tak i v komunikaci se zákazníkem. A v neposlední řadě pilujeme

srpna. Díky našim kamarádům z Komunitního centra Kampa se

finanční gramotnost.

Z A M Ě S T N Á V Á N Í

volný trh práce. Klienti zde posilují své pracovní dovednosti jak
Během celého roku jsme se důkladně připravovali na výstavu

všechny naše obrazy jako každý rok prodaly. Na rozdíl od roku
2020 se nám v roce 2021 podařilo uspořádat jednu z našich

Tým aktivizace je již několik let stabilní, zaměstnanci zde mají

největších akcí, a sice Vítání léta. S ohledem na pandemii byla

letitou praxi, přesto nezůstáváme stát na místě a stále se vzdě-

komornější než v letech minulých. V září nás čekalo soused-

láváme, ať již absolvováním školení, které nám nabízí zaměstna-

ské setkání na akci Zažít Krč jinak, kde jsme po roční odmlce

vatel, nebo i sebevzděláváním a hledáním nových možností.

měli možnost zase představit klientskou činnost v naší cvičné
kavárně.
Na přelomu září a začátku října měli klienti možnost zúčastnit
se nově vyhlášené výtvarné soutěže Každý může být umělcem.
zájem neuvěřitelně veliký. Sešlo se velké množství obrazů a mezi
vítězi se objevil i obraz od našeho klienta, který byl společně
s ostatními vítězi odměněn krásnou cenou.
Podzimní atmosféru si vždy užíváme při dlabání dýní a ani letos
jsme nečinili jinak, takže akce Den dýně se opravdu povedla, a to
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Letošní, pilotní kolo bylo pouze pro pražská zařízení, ale i tak byl

formou pravidelné dezinfekce rukou, ale také nošení roušek,

zapojeno celkem pět klientů.

20

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

5

Příprava na zaměstnání

5

Počet klientů zapojených do aktivit v oblasti
práce celkem

30

potažmo respirátorů, a jejich řádné výměny. Dále také zvládání
celkem 17 klientů má smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu

v zaměstnání a někteří i formou osvěty nabádali ostatní pra-

roku 2021 byla ukončena spolupráce pouze třem pracujícím,

covníky, aby ochranné pomůcky používali taktéž. Důležitá byla

z toho jedna klientka odešla pro svůj věk do důchodu a dva

spolupráce s asistenty a vedoucími domácností, kteří s klienty

v zaměstnání skončili – jeden kvůli skončení jeho pracovního

také diskutovali o potřebě dodržování těchto opatření a opa-

týmu a druhý pak ve zkušební době. Z Domova Sulická nám

kovaně s nimi nacvičovali správný postup nošení ochranných

také odešli dva pracující klienti, kteří však pokračují v zaměst-

pomůcek a dezinfekce.

nání i nadále.

Přehled klientů dle
formy pracovního
uplatnění

A

Jako velké pozitivum v úseku zaměstnávání vnímáme, že

klienti našeho Domova poctivě nosili ochranné pomůcky také

K L I E N T Ů

nepříjemného nařízeného testování proti covidu-19. Všichni

V zaměstnání si klienti počínali velmi dobře. Zaměstnavatelé na
konci roku zhodnotili jejich dosavadní pracovní výkony a všichni
byli pochváleni za skvělou práci i ve ztížených podmínkách.
V našem zařízení máme spoustu pracovitých a pilných lidí, kteří
jsou šťastni za šanci pracovat a získávat tak nové zkušenosti
a zvyšovat své dovednosti.
K datu 31. 12. 2021 bylo do aktivit v oblasti práce, ať už
formou samotného zaměstnání, či jeho přípravy, zapojeno
celkem 30 klientů. V problematice zaměstnávání spolu-

P R Á C E

Běžný trh práce, chráněné dílny

H L E D Á N Í

přímými poskytovateli. Do této vzájemné součinnosti máme

Počet klientů

P Ř I

na přípravu na zaměstnání a jeho hledání nebo jsou jeho

si základních hygienických, ale také preventivních opatření

Forma pracovního uplatnění

P O D P O R A

Jako velký přínos v úseku zaměstnávání vnímáme vštípení

Pro shrnutí uvádíme také přehlednou tabulku a graf znázorňující stručné
informace k datu 31. 12. 2021.

Práce na běžném trhu práce, práce v chráněných
dílnách (20)
Práce v provozu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Sulická - prádelna,
pomoc v údržbě, pomoc v domácnosti, atd. (5)
Příprava na zaměstnání - spolupráce
s koordinátorem zaměstnávání a návaznými
organizacemi (5)

Z A M Ě S T N Á V Á N Í

V roce 2021 se pracovníci Domova Sulická nadále věnovali
problematice zaměstnávání uživatelů. Situaci se zaměstnáváním
uživatelů zkomplikovalo ukončení pracovního poměru
koordinátora zaměstnávání osob s postižením v půli roku. Vedoucí
domácností společně se sociální pracovnicí však pokračovali ve
spolupráci se současnými zaměstnavateli a hledali zaměstnání
klientům, kteří práci ztratili či ji dlouhodobě nemohli získat.
V průběhu roku bylo zaměstnáno celkem 24 klientů, z toho pouze
5 v rámci Domova Sulická.

pracujeme také s dalšími návaznými organizacemi, kterými jsou Rytmus, o. p. s., a Fosa, o. p. s., ale i se sdružením
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Asistence, o. p. s., a Startujeme, o. p. s., které se cíleně zaměřují

skladovací prostory.

vaničky s odtokovým žlábkem. Ve sprchových koutech byla
osazena sprchová sedátka a nástěnná nerezová madla.

Od druhé poloviny roku jsme bohužel byli nuceni řešit
opakované problémy s jednou z velkokapacitních plynových

S ohledem na narůstající ceny energií došlo také k výměně

sušiček, což značně oslabilo chod prádelny. Byl zjištěn vadný

starého osvětlení za LED zářivky.

ventil ovládání plynu. Tuto závadu se podařilo odstranit,
avšak problémy se sušičem i tak přetrvávaly. Dále byl zjištěn

Chráněné bydlení Lahovice

značně opotřebený ventilátor. Sušič má špatné spalování
dané občasným kolísáním tlaku plynu. V objektu nemáme

Jelikož se organizace věnuje problematice třídění odpadu,

k dispozici regulační stanice. Nízkotlak je přiveden již z vněj-

byl v CHB Lahovice pořízen nový kompostér. Rozsáhlejší

šího plynovodu. Pro bezchybný provoz je potřeba kromě

rekonstrukce v CHB Lahovice byly prováděny v minulém roce

výměny dílů zajistit i dostatek plynu. Výkyvy počasí (např. ná-

a z toho důvodu byla v tomto roce zajištěna pouze běžná

razy větru, které jsou čím dál častější) pak způsobují tlakové

údržba.

o výměnu plynového sušiče za sušič elektrický.

Chráněné bydlení ČM

Všem zaměstnancům technického úseku patří poděkování za

Vzhledem k tomu, že v roce 2020 došlo ke kompletní rekon-

to, jak skvěle odváděli svoji práci.

strukci bytů, byly tento rok prováděny jen nezbytné údržbářské práce.

Detašované pracoviště Murgašova

domácnosti C do vnitřních prostor domácnosti B. Došlo

Největší z akcí, která byla chystána v DP Murgašova, byla

Využívané informační technologie

k porušení hydroizolace, a proto voda prosakovala přes skladbu

výměna kuchyňských linek v domácnostech MA2, M3,

UCT

Účetnictví a rozpočet

síťová verze

Díky pozvolnému rozvolňování některých z koronavirových

podlahy a stropní konstrukci. Dále byla zjištěna ztráta rovnosti

MB2 a MB3. Zhotovením nových kuchyňských linek vznikl

EMA

Evidence majetku

síťová verze

opatření se začátkem roku opět nastavoval běžný chod tech-

dlažby. Z tohoto důvodu muselo dojít k demontáži stávající

dostatek pracovního i úložného prostoru, díky čemuž se do

PAM

Práce a mzdy

lokální verze

nického úseku. Z důvodu vytíženosti vozového parku, která

podlahy a některých navazujících stavebních prvků, k vý-

pracovních činností v kuchyni může zapojit více klientů. Došlo

KDF

Kniha došlých faktur

síťová verze

nastala kvůli svozům zaměstnanců, jež probíhaly v průběhu

měně hydroizolační fólie a zhotovení nové podlahy včetně

také k nákupu nových vestavných spotřebičů.

KXF

Komunikace s bankou

síťová verze

roku 2020, došlo k oslabení vozového parku. Ihned zkraje roku

kompletace.

POK

Pokladna

síťová verze

Technický stav u některých z koupelen v garsoniérách do-

SKL

Sklady

síťová verze

vozidel vyřazena z provozu. Jednalo se o Ford Transit, který

Jelikož organizace poskytuje školicí kurzy, došlo k rozšíření

mácnosti MC byl nevyhovující, zejména chyběla protiskluzová

VYK

Výkaznictví

lokální verze

byl využíván ke stěhování materiálu, a Fiat Doblò Cargo, který

a modernizaci kuchyňského koutu v zasedací místnosti v prv-

dlažba na podlaze a do sprchových koutů byl komplikovaný

ESS

Elektronická spisová služba síťová verze

sloužil k rozvozu obědů a večeří na detašovaná pracoviště.

ním patře.

přístup. Ten byl způsoben neúměrně vysokým okrajem spr-

Cygnus 2

síťová verze

V prvním čtvrtletí roku došlo k přípravě a vysoutěžení veřejné

Největší ze stavebních prací, které nás v roce 2021 čekaly, byla

klientů při užívání koupelen. Proto došlo k rekonstrukci tří

zakázky na opravu koupelny domácnosti C, s jejíž realizací se

výměna 7 ks protipožárních dveří. Stávající dveře neodpoví-

sprchových koutů. Koupelny jsou nově vybaveny keramickou

začalo v druhé polovině roku. Koupelna byla nově více přizpů-

daly bezpečnostním a požárním normám. Dále byly ve velmi

sobena potřebám klientům domácnosti. Došlo zde k rozšíření

špatném technickém stavu (vytržené panty, odlomené lišty,

sprchového koutu, zajištění prostoru pro sprchovací lůžko

nefunkční mechanické ovládání). U původních protipožár-

a k pořízení nové hydromasážní vany.

ních dveří, které byly umístěny v 1. NP do prostor aktivizace,

musela být kvůli špatnému technickému stavu dvě z našich

D O M O V A

přetížení slabšího stroje. Z toho důvodu v tuto chvíli žádáme

Z A J I Š T Ě N Í

Hlavní budova Sulická

protiskluzovou dlažbou a sprchovým koutem bez sprchové

T E C H N I C K É

TECHNICKÉ
ZAJIŠTĚNÍ
DOMOVA

byly následně zatepleny a zastřešeny a nyní slouží jako nové

chové vaničky, což mělo za následek značné množství pádů

Z důvodu špatného technického stavu bylo také nutné zajistit

nutné zajistit výměnu obratem. Výměna zbývajících šesti kusů

výměnu stávající podlahové krytiny v koupelně domácnosti

protipožárních dveří byla realizována v průběhu prosince. Díky

E a také na toaletách domácnosti B. Původní, staré zátěžové

profesionálnímu přístupu dodavatelské firmy proběhla výměna

lino bylo již místy popraskané a docházelo k zatékání vody pod

protipožárních dveří bez komplikací. Protipožární dveře již

podlahovou krytinu. I pro větší bezpečnost klientů bylo tedy

splňují všechny požadované bezpečnostní a protipožární normy

zátěžové lino nahrazeno protiskluzovou dlažbou.

a dále jsou napojeny na systém EPS.

Po vydatných deštích, které nastaly v jarních měsících, bylo

Z důvodu nedostatečných skladovacích prostor došlo k vysou-

bohužel zjištěno, že dochází k prosakování vody z terasy

těžení a následnému pořízení dvou kusů kontejnerů, u které
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dokonce došlo k úplnému vylomení. U těchto dveří bylo tedy

rampou, najetých km: 193 228

k přepravě klientů.

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

Renault Trafic, r. v. 2008:

sedaček a invalidních vozíků, počet najetých km: 52 729

přeprava osob, najetých km: 198 466

Škoda Octavia, r. v. 2020:

VW Crafter, r. v. 2009:

přeprava osob, počet najetých km: 37 221

přeprava osob se zvedacím zařízením, najetých km: 140 641
VW Transporter, r. v. 2009:

Spotřeba paliva

přeprava osob se zvedacím zařízením, najetých km: 192 597
Škoda Octavia, r. v. 2005:

Celková spotřeba za rok 2021 v litrech:

krátké jízdy, najetých km: 184 882

Celkem nafta/rok 8 945
Celkem benzín/rok 1 258

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 Domova v ulici Murgašova.

O B L A S T

přeprava osob bez zvedacího zařízení, ale s nájezdovou
V současné chvíli má Domov k dispozici 7 vozů sloužících

Z D R A V O T N Í

VW Transporter, r. v. 2009:
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Vozový park

veškerá opatření nastavena a v případě potřeby ihned zavedena

24 hodin denně 365 dní v roce. V domově v Murgašově ulici je

a praktikována. Nákazu se nám podařilo úspěšně léčit ve spo-

provoz ambulance zajištěn zdravotní sestrou, která je přítomna

lupráci s pracovníky přímé obslužné péče v domácím prostředí

v pracovní dny od 7:00 do 15:30, v době mimo pracovní hodiny

a nebylo třeba využívat zdravotnická zařízení.

je zdravotní péče zajištěna telefonicky zdravotním úsekem
ambulance Sulická.

Pokračovali jsme v testování nejen klientů a zaměstnanců, ale
i všech ostatních osob, které do domova docházely, ať už na

Praktický lékař navštěvuje klienty dvakrát týdně, v případě

návštěvu za klienty, nebo za jiným účelem. Po celou dobu jsme

potřeby navštíví klienty lékař i mimo standardní dobu. Lékaře

sledovali mimořádná opatření a ihned jsme na ně reagovali.

má zdravotní sestra možnost telefonicky kontaktovat 24 hodin
denně a konzultovat zdravotní stav klientů. Tímto se často

Prohloubili jsme spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního

eliminuje odvoz klienta do zdravotnického zařízení. Ambulance

města Prahy – pobočkou Jih. Díky jejich doporučením se nám

jsou vybaveny přístroji pomáhajícími upřesnit diagnózu kli-

dařilo mít pandemii pod kontrolou, a nevystavili jsme tak klienty

entů – EKG, CRP, pulzní oxymetr aj.

většímu ohrožení.

Dle možností dochází klienti k praktickému lékaři do ordinace

V případě potřeby PCR testování klientů a zaměstnanců nám

i samostatně, a to v doprovodu pracovníků Domova.

byl opět k dispozici mobilní tým pracovníků laboratoře Spadia.

Klientům, kteří jsou registrováni u jiných praktických lékařů,

Velmi jsme přivítali včasnou nabídku očkovací látky proti one-

je nadále umožněno docházet k těmto lékařům.

mocnění covid-19 a již v lednu došlo ve spolupráci s Městskou
poliklinikou v Praze k podání prvních dávek, a to jak u klientů,

Pokračuje nastavená spolupráce s lékařem psychiatrem, který

tak u zaměstnanců, kteří o toto očkování projevili zájem.

do Domova pravidelně dochází.

Během roku spolupráce přetrvávala a na konci roku jsme mohli

STRAVOVACÍ
ÚSEK
Domov Sulická má vlastní stravovací provoz,
ve kterém se připravuje a expeduje celodenní
strava uživatelům – snídaně, svačina, oběd,
svačina, večeře a druhá večeře. V jídelně
a v jednotlivých domácnostech je zajištěn
celodenní pitný režim.

Ú S E K

V budově v ulici Sulická je provoz ambulance nepřetržitý,

S T R A V O V A C Í

s radostí oznámit, že jsme ve veliké míře proočkováni.
Klienti dochází na externí pracoviště i jiných specialistů, s nimiž
jsme již v minulosti spolupracovali. V roce 2021 se nám podařilo

Ani v tomto roce 2021, kdy nás provázela epidemie, se zdra-

rozšířit seznam spolupracujících pracovišť nejen v našem okolí

votní sestry nepřestaly vzdělávat, připravovat se na přechod

a této spolupráce si velmi vážíme. S některými lékaři jsme byli

k elektronické dokumentaci a plnit veškeré povinnosti, které

nuceni spolupráci ukončit.

vyplývají z náplně jejich práce.

Bohužel i rok 2021 byl rokem covidových opatření, i když od
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počátku roku jsme již byli na situaci připraveni, v Domově byla

systému:

Přehled odebraných obědů zaměstnanci:

•

dieta č. 3 – normální racionální strava,

rok 2017 6 711 ks,

•

dieta č. 2 – šetřící,

rok 2018 7 547 ks,

•

dieta č. 4 – šetřící žlučníková,

rok 2019 9 519 ks,

•

dieta č. 9 – diabetická,

rok 2020 10 575 ks,

•

dieta č. 9/2 – diabetická/šetřící

rok 2021 10 255 ks.

•

dieta č. 8 – redukční,

Kvalita našeho stravování je pravidelně dozorována mnoha
kontrolními orgány. Máme certifikovaný systém kontroly kritic-

•

dieta č. 10 – neslaná,

•

bezlepková dieta,

•

popřípadě jiná dietní úprava dle doporučení lékaře.

kých bodů HACCP. Ale hlavně si přejeme, aby všem – klientům
i zaměstnancům – chutnalo.
V roce 2021 jsme se plynně přesunuli do covidového systému
z roku 2020. Museli jsme do kuchyně najmout i brigádníky,
protože provozní stav byl při personální krizi dlouhodobě neu-

Jídelní lístek je dle potřeby přizpůsoben zdravotnímu stavu

držitelný. Abychom co nejvíce snížili riziko nákazy covidem-19

uživatele na základě požadavků lékaře a strava je také me-

mezi kuchaři, byl navržen plán rozdělení na dvě směny, aby se

chanicky upravována (např. mletím). Strava je svým slože-

kuchaři vzájemně nepotkávali. Ale bohužel už ani to nepomohlo.

ním a množstvím přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu
uživatele. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni

Situace se ještě zhoršila kvůli vysokému zdražení potravin

formou jídelních lístků, které jsou ve všech domácnostech

o více než 20 %. Na nezbytně nutnou dobu jsme připravovali

k dispozici také v alternativní podobě – formou obrázků. Při

oběd pouze v jedné variantě a více objednávali jednotlivě balené

přípravě stravy se využívá aktuálních sezónních potravin a akcí

potraviny (pomazánky, jogurty, uzeniny, máslo atd.). Na každý

dodavatelů.

den bylo zajištěno velké množství ovoce a zeleniny, což ale bylo

PERSONÁLNÍ
OBLAST
V roce 2021 pracovalo v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Sulická 148 zaměstnanců, v přepočteném stavu
144,58 z celkového počtu 145,3 úvazku schváleného pro rok
2021. I rok 2021 nás poznamenal pandemií covidu-19. Z tohoto
důvodu jsme zůstali u online pohovorů pomocí aplikací Webex,
Teams, Google Meet nebo WhatsApp. Pohovor se skládá ze dvou
kol, přičemž první kolo se koná online a druhé kolo po testování
PCR přímo u nás v Domově, kdy si může zájemce prohlédnout
své případné nové pracoviště. Sociální služby jsou o něco více
vyhledávaným oborem a to nás těší.

O B L A S T

v jídelně. Strava je poskytována podle následujícího dietního

P E R S O N Á L N Í

Klienti se stravují přímo v domácnostech, pokojích nebo

velmi finančně náročné.
Od začátku roku 2016 mají klienti možnost si sami nakupovat potraviny a uvařit si jídlo za pomoci asistentů. Vaří si buď

Dodavatelé nám zboží složili pouze na předávací rampě, my

individuálně, nebo ve skupinách. Vždy ve středu si ve všech

jsme je dezinfikovali a následně zavezli do skladů. Dezinfekce se

domácnostech vaří večeři.

netýkala pouze zboží, ale také vozíků z domácností, jídlonosičů,

V roce 2021 se nepatrně zvýšila fluktuace zaměstnanců na
30 % oproti loňským 29 %.

přepravek, gastronádob a všech ostatních věcí, které procháStrávníci a zákonní zástupci uživatelů se mohou se svými při-

zely stravovacím provozem.

pomínkami a dotazy obracet na členy stravovací komise, která
se pravidelně schází. Prioritou komise je komunikace s uživa-

Při covidové vlně byla postupem času zasažena každá domác-

telem a jeho spokojenost se stravováním v Domově. Stravovací

nost, která se následně musela izolovat a veškeré jídlo i pitný

komise řeší kvalitu jídelního lístku, sleduje vlastní kvalitu

režim jí byl dodáván v jednorázových obalech. Závoz i odvoz

pokrmů a snaží se vyhovět požadavkům a přáním strávníků.

byly zajišťovány personálem kuchyně v přesně stanovenou

jídlonosičů. Uživatelé si jídlonosiče sami umývají.

V roce 2021 jsme do stravovacího provozu pořídili stolní robot
blixér Coupe – profesionální blixér je kombinací mixéru a kutru.

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

Je ideální na zpracování menších porcí v tekuté, polotekuté

říme, že tento cíl naplňujeme.

a kašovité formě, a to i pro výživu sondou.
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dobu.
Pro detašované pracoviště jsme pro uživatele zavedli obědy do

v Domově Sulická je 43,2 roku.

20-29 (18%)
30-39 (17%)
40-49 (27%)
50-59 (32%)
nad 60 (6%)

Péče o zaměstnance
V roce 2021 jsme se snažili v péči o naše

Struktura zaměstnanců
podle dosaženého
vzdělání

zaměstnance nepolevit. Vzhledem k těžkému

EKONOMICKÉ
ÚDAJE —
ROZBOR
HOSPODAŘENÍ

roku poznamenanému pandemií dostávali zaměstnanci opět vitamíny a měli možnost terapií
Základní (10%)

-

a supervizí.

H O S P O D A Ř E N Í

Průměrný věk zaměstnanců

R O Z B O R

Věková pásma
zaměstnanců

Vyšší odborné (2%)

našim zaměstnancům šity na míru.

Vysokoškolské (16%)

E K O N O M I C K É

Střední s maturitou (50%)

ganizace nabízí. Snažíme se, aby benefity byly

Ú D A J E

Střední odborné (22%)
Zaměstnanci rádi využívají benefity, které or-

Pracovní
zařazení

PPP (67%)
Sociální pracovníci (2%)
Zdravotní sestry (9%)
THP (18%)

Průměrný plat v organizaci
Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2021 byl ve výši 46.262 Kč

14
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Aktivizace (4%)

1.1

VÝNOSY HLAVNÍ
ČINNOSTI

Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 115,27 % schvá-

odvedena na běžný účet zřizovatele (nedočerpaný odpisový

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

leného a 99,99 % upraveného rozpočtu. Výnosy z prodeje

limit).

skončilo ke dni 31. 12. 2021 v hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem, přičemž

služeb byly oproti roku 2020 vyšší o 3,094 %. Oproti roku

neinvestiční příspěvek zřizovatele (UZ 91) zůstal o částku 1 293 Kč nedočerpán (službou CHB

2020 byl zaznamenán:

82 523,51

53,715

Státní dotace MPSV

21 246,80

13,829

Příjmy od uživatelů
Příjmy od zdravotních pojišťoven

8 943,69
31 957,06

5,821
20,801

7 693,42

5,007

Čerpání z fondů (FRM, rezervní)

335,82

0,218

Ostatní výnosy (pojistné, bonusy, příjmy za stravné)

929,58

0,605

příjmy zdravotních pojišťoven o 31,84 %,

Dotace MPSV

•

čerpání fondů (FRM, rezervní) o 148,94 %,

Státní dotace MPSV (UZ 13305) byla na rok 2021 schválena
ve výši 20 300,8 tis. Kč (s podílem na službu DOZP ve výši

procentuální pokles výnosů u následujících položek:

20 053,8 tis. Kč a na službu CHB ve výši 247 tis. Kč). Pro účel

•

neinvestiční příspěvek zřizovatele o 0,10 %,

dofinancování vzniklých mimořádných nákladů (viz výše) byla

•

dotace od jiných resortů státní správy o 69,61 %,

podána žádost o dofinancování sociální služby v rámci 2. kola

•

příjmy od uživatelů o 1,95 %,

dotačního programu A pro rok 2021, jejímž výsledkem bylo

•

ostatní výnosy o 56,79 %.

získání pouhých 40 % požadované dotace (tj. 946 tis. Kč).
Celková výše státní dotace k 31. 12. 2021 byla na úrovni

Dotace MHMP

21 246,8 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány na

Neinvestiční příspěvek MHMP (UZ 91) byl v rámci schvále-

úhradu osobních nákladů ve výši 21 246,8 tis. Kč (tj. 100 %).

ného rozpočtu pro rok 2021 schválen Radou hl. m. Prahy ve

Státní dotace byla vyčerpána v plné výši. Podíl státní dotace

výši 76 138,2 tis. Kč. Částka byla použita na provoz DOZP

na celkových výnosech organizace v hlavní činnosti je

Sulická, konkrétně na energie, platy, odvody, odpisy majetku

13,829 %.

a úhradu dalších služeb. V průběhu roku došlo k navýšení
CELKEM

Náklady
Náklady na materiál

V tis. Kč
9 753,89

V%
6,349

Energie

4 928,54

3,208

Opravy a udržování

8 135,44

5,295

Ostatní služby

16 060,40

10,454

Osobní náklady

105 604,02

68,739

Odpisy

6 415,64

4,176

Ostatní náklady (cestovné, náklady z DDM, pojistné)

2 732,00

1,778

CELKEM

153 629,88

prostředky dle rozpočtového opatření byly určeny na zvýšení

Dotace z jiných státních resortů státní
správy

platových tarifů včetně zákonných odvodů na základě naří-

V průběhu roku 2021 organizace obdržela mimořádné

zení vlády č. 603 ze dne 21. 12. 2020. Na základě usnesení

finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí

Rady hl. m. Prahy č. 3281 ze dne 20. 12. 2021 byly schváleny

(UZ 13351) na úhradu mimořádných odměn pro zaměstnance

finanční prostředky ve výši 1 655 tis. Kč na dofinancování

DOZP Sulická v souvislosti s výkonem povolání v období

provozních nákladů. Příčinou vzniku mimořádných nákladů

epidemie koronaviru v celkové výši 7 827,74 tis. Kč (tj. dotační

byly zvýšené mzdové náklady, tj. vliv mimořádného

řízení v rámci programu C). Dále organizace obdržela

vyplacení odměn v souvislosti s podmínkami dotačního

finanční prostředky na úhradu mimořádných nákladů

programu C pro rok 2021, což ovlivnilo nárůst průměrného

spojených s epidemií covidu-19, a to ve výši 1 115,95 tis. Kč

výdělku pro vyplacení náhrad mezd po dobu jednoho kvar-

(tj. dotační řízení v rámci programu E). Dotační prostředky

tálního období. Tyto náklady významně ovlivnily hospo-

byly vyčerpány v plné výši, podíl této mimořádné dotace na

daření organizace, a proto bylo nutné přistoupit k žádosti

celkových výnosech organizace v hlavní činnosti je 5,821 %.

neinvestičního příspěvku celkem o 6 318,6 tis. Kč. Finanční

153 629,88

H O S P O D A Ř E N Í

Neinvestiční příspěvek zřizovatele

•

R O Z B O R

V%

-

V tis. Kč

státní dotace MPSV o 36,06 %,

Ú D A J E

Výnosy

Kč na odměny ředitele.

•

E K O N O M I C K É

procentuální nárůst výnosů u následujících položek:

zřizovatele nedočerpán o částku 1 293 Kč).

Dotace z jiných státních resortů státní správy

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (UZ 127) byl pro
rok 2021 schválen Radou hl. m. Prahy v celkové výši 68 tis.

byl neinvestiční příspěvek zřizovatele plně vyčerpán a službou DOZP byl neinvestiční příspěvek

o dofinancování. Věříme, že v budoucnu se již tato situace
nebude opakovat a hospodaření naší organizace bude

Mzdové limity

v dalších letech stabilní.

Limit prostředků na platy na počátku roku 2021 byl ve výši
66 325,5 tis. Kč.

Celkový neinvestiční příspěvek na konci roku 2021 byl ve výši
82 456,8 tis. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu zřizova-

V 1. čtvrtletí roku 2021 byl limit v souvislosti s nařízením

tele nebyly vyčerpány úplně – úspora ve výši 1 293 Kč bude

vlády č. 603 ze dne 21. 12. 2020, kterým bylo od 1. 1. 2021
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1.

HLAVNÍ
ČINNOST

schváleno zvýšení platových tarifů zaměstnanců, zvýšen

Nejvýznamnější odchylka v oblasti úhrad od uživatelů byla

o 3 810,4 tis. Kč.

zaznamenána v případě úhrad za ubytování (v rozdílu +16,37 %
oproti SR) a výnosy za stravu (v rozdílu + 12,22 % oproti SR).

Čerpání v Kč

800 000,00

0,00

Nákup mikrobusu – DOZP Sulická

1 299 500,00

0,00

Dofinancování IA č. 45142 – Pořízení protipožárních dveří

3 650 000,00

3 492 498,00

60 000,00

46 157,39

1 300 000,00

72 600,00

Pořízení 2 ks kontejnerů

800 000,00

722 124,91

Pořízení sprchovacího lůžka

100 000,00

98 279,06

Název akce

46225

Nákup osobního vozidla s plošinou – DOZP Sulická

45944

s epidemií covidu-19.

Výše úhrad od zdravotních pojišťoven jsou v roce 2021
vyšší o 32,64 % oproti schválenému rozpočtu (tj. nárůst

Pořízení mycího stolu
Projekt na rekonstrukci kuchyně

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3087 ze

o cca 1 893,42 tis. Kč). V tomto případě byla zaznamenána

dne 6. 12. 2021 bylo schváleno zvýšení limitu prostředků na

významná odchylka, která byla způsobena zvýšením

platy o 50 tis. Kč, účelem zvýšení limitu prostředků na platy

hodnotového bodu a maximální vytížeností zdravotního

bylo vyplacení mimořádných odměn pro ředitele.

personálu v rámci vykazování péče.

Celkový limit platný k 31. 12. 2021 byl ve výši 76 730,7 tis.

Ostatní výnosy

Kč. Limit prostředků na platy zůstal k 31. 12. 2021

Výnosy za stravné zaměstnanců byly plněny na úrovni

Investiční akce Pořízení dětského hřiště, Zřízení amfiteátru,

jednání se Státním pozemkovým úřadem, kdy došlo ke

nedočerpaný o částku 3 383,3 tis. Kč, a to především

100,00 % UR v celkové výši 401,35 tis. Kč, oproti SR šlo

Osázení herních a cvičných prvků, Zřízení zahradnických

zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí byla

z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností a z důvodu

o navýšení o cca 1,35 tis. Kč (tj. o 0,33 %).

záhonů a Vybudování vnitroareálové komunikace pro pěší

Státním pozemkovým úřadem opakovaně měněna co do výše

a cykl. nebyly dokončeny z důvodu pokračování akce v roce

ceny úplaty za zřízení věcného břemene z důvodu změny

zvýšené fluktuace, která byla v průběhu roku zaznamenána
u zaměstnanců přímé obslužné péče. Limit počtu zaměstnanců

Výnosy z čerpání fondů RF – oproti SR byly skutečné výnosy

2022 v závislosti na vyřešení majetkových vztahů přísluš-

sazebníku. V současné době byla potvrzena konečná částka

byl pro rok 2021 stanoven na 145,3 přepočtené osoby. Limit

vyšší o 335,82 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů

ného pozemku, na kterém je realizace této akce plánována.

a čekáme na finální odsouhlasení ze strany Státního pozem-

počtu zaměstnanců nebyl splněn o 5,3 přepočtené osoby

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

V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc dle

kového úřadu. Vzhledem k výše uvedenému předpokládáme

posledních informací řeší odbor evidence majetku. U inves-

dokončení investiční akce do konce roku 2022.

(tj. k 31. 12. 2021 – 140,0 přepočtené osoby).
Ostatní výnosy z činnosti – oproti SR byly skutečné výnosy

tičních akcí byly zpracovány projekty, které budou po vyřešení

Úhrady od uživatelů

vyšší o 929,58 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů

majetkových vztahů podkladem pro realizaci akce.

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

(věcné povahy) a z důvodu přijatého pojistného plnění od

příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 2021 plněny

pojišťovny.

na úrovni 104,40 % SR. Skutečné výnosy za ubytování o 16,37 %
vyšší oproti SR, výnosy za stravu o 12,22 % vyšší oproti SR, výnosy

Úroky – oproti SR se výnosy snížily o 21,65 tis. Kč (tj. o 86,6 %)

z příspěvku na péči o 5,55 % nižší oproti SR.

z důvodu vyšších očekávaných úroků z bankovních zůstatků

Investiční akce Pořízení protipožárních dveří, Pořízení
mycího stolu, Projekt na rekonstrukci kuchyně, Pořízení

Investiční akce Pořízení přípojky nízkého napětí nebyla

2 ks kontejnerů a Pořízení sprchovacího lůžka byly v roce

v roce 2021 dokončena a bylo požádáno o ponechání pro-

2021 dokončeny.

středků na rok 2022. V roce 2021 proběhlo řízení na úrovni

především na investičním bankovním účtu (finanční prostředky
plánované na realizaci investiční akce).

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FRM
Prostředky fondu reprodukce majetku byly použity pouze v rámci finančního vypořádání organizace.
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

2 223 964,50

9 982,50

45142

Pořízení protipožárních dveří

903 200,00

903 200,00

Číslo akce

Název akce

42518

Pořízení dětského hřiště

43391

1.2

NÁKLADY HLAVNÍ
ČINNOSTI

R O Z B O R

Úhrady od zdravotních pojišťoven

-

a zvýšených mzdových nákladů zaměstnanců v souvislosti

Ú D A J E

Účelem tohoto zvýšení bylo vyplacení mimořádných odměn

E K O N O M I C K É

nost pobytu u rodin uživatelů).

H O S P O D A Ř E N Í

Toto zvýšení je důsledkem omezení pohybu uživatelů (nemož-

Náklady byly v objemu 53,72 % kryty neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu se podílela na pokrytí nákladů organizace v rozsahu 13,83 %, dotace od resortů státní správy pokryla náklady
v rozsahu 5,82 %, výnosy ze zdravotních pojišťoven pokryly náklady v rozsahu 5,01 %, vlastní zdroje potom 21,65 %.
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Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 499 ze dne 8. 3. 2021 došlo
ke zvýšení limitu prostředků na platy o hodnotu 6 544,8 tis. Kč.

UR poskytnuto v Kč
UZ(účelový znak)

Číslo akce

materiálu, potravin, PHM, kancelářské potřeby, tonery, čisticí
a hygienické potřeby, materiál údržby, OPP, drobný majetek,
knihy a publikace a dále spotřeba energie. Zvýšený rozdíl
skutečných nákladů oproti SR byl zaznamenán u položky
klienti – drogerie a léky vlivem zvýšených nákladů nákupem
vitamínů na posílení imunity pro klienty v souvislosti
s pandemií covidu-19 (zvýšení o 159,47 % SR – tj. o 159,47 tis.
Kč). Dále došlo nárůstu nákladů u položky kancelářské

charakteru, agendy v rámci personální oblasti a revize
personálních a mzdových interních předpisů. Významná
odchylka oproti SR byla zaznamenána u služby připojení
k síti, internet a telekomunikační služby (tj. zvýšení o 90,76 %
SR, tj. nárůst o 140,68 tis. Kč) z důvodu podpory online
komunikace a online připojení za účelem omezení osobních
kontaktů v souvislosti s pandemií covidu-19. U softwarového
předplatného došlo ke zvýšení o 42,71 % SR, tj. o 153,78 tis. Kč
z důvodu rozšíření datových uložišť a z důvodu přechodu na
nový informační systém Cygnus 2 (pro stravovací modul).

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo k 31. 12. 2021 v doplňkové
činnosti ziskem ve výši 152 132,92 Kč, který byl navržen na příděl do rezervního fondu. Výnosy byly tvořeny zejména realizací
vzdělávání směrem k veřejnosti a našim zaměstnancům, prodejem vlastních výrobků (obrazů a dalších výrobků uživatelů) a zboží
a pronájmem služebního bytu. Nákladová stránka doplňkové činnosti byla tvořena provozními náklady na doplňkovou činnost –
nákup zboží, potravin, energie a odpisy.

potřeby (zvýšení o 35,28 % SR – tj. o 128,78 tis. Kč) z důvodu
pořízení zásob. Vlivem růstu cen potravin došlo také ke

– 52 – osobní náklady

zvýšení nákladové položky potraviny o částku 533 tis. Kč

• Mzdové náklady - v roce 2021 byla zaznamenána vyšší

oproti SR (tj. 11,84 % SR).

2.

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST

nemocnost u zaměstnanců (covid-19) oproti roku 2020 –

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

schválený rozpočet u položky DPN byl překročen o částku
– 51 - služby

274,10 tis. Kč (tj. zvýšení o 73,10 % SR). V průběhu roku 2021

• Opravy a udržování - v roce 2021 proběhly následující

byla zaznamenána zvýšená fluktuace v kombinaci s vysokou

opravy:

nemocností pracovníků přímé obslužné péče, a proto bylo
nutné přistoupit k variantě proplácení přesčasových hodin

• oprava střechy,

a uzavření dohod o provedení práce. Tím došlo ke zvýšení

• oprava výtahu,

OON o 61,75 % SR (celkem nárůst o 637,9 tis. Kč). Nákladová

• oprava kuchyňských linek,

položka hrubé mzdy byla ke dni 31. 12. 2021 čerpána na úrovni

• oprava koupelny,

95,59 % UR.

Položka

V tis. Kč

Náklady

591,630

Výnosy

743,763

ZISK z doplňkové činnosti

152,132

• Správní poplatky a dálniční známky - sskutečné náklady
byly srovnatelné s plánovanými náklady v rámci schváleného

• oprava plotu,

rozpočtu (vyšší o 0,325 tis. Kč).

• oprava podlahové krytiny,
• servis kanalizace,

– 54 - ostatní náklady

• oprava zařízení a elektrospotřebičů (myčky, pračky, sušičky),

• Ostatní náklady z činnosti - náklady na pojištění, kapesné pro

• oprava obrubníků.

nezaopatřené děti (ze zákona) – čerpání vyšší o 3,52 % oproti SR
(tj. 6,9 tis. Kč).

• Cestovné – v roce 2021 došlo ke zvýšení nákladů na cestovné

Sponzorské dary (finanční i věcné) na základě darovacích smluv v roce 2021 činily

(zvýšení o 93,42 % SR – tj. o 81,30 tis. Kč) v rámci výjezdů

– 55 - odpisy, opravné položky, rezervy

na ozdravné pobyty uživatelů, kteří si tím kompenzovali

• Odpisy majetku - tato nákladová položka byla oproti SR vyšší

nedostatek ozdravných pobytů v roce 2020.

komunikace pro uživatele, supervize, právní poradenství,

schválené žádosti o úpravu odpisového limitu). Odpisový limit
k 31. 12. 2021 byl schválen na úrovni 6 416,9 tis. Kč.

odvoz odpadu, úklidové a recepční služby, zpracování
mzdové agendy, zahradnické práce, IT služby, SW

celkem 1 444 915,00 Kč.

přibližně o 396,53 tis. Kč (tj. 6,58 %) z důvodu zařazení nově
pořízeného majetku do evidence a následné tvorby odpisů (dle

• Ostatní služby - speciální pedagogika – alternativní

3.

SPONZORSKÉ
DARY

Ú D A J E

vliv na zvýšení skutečných nákladů oproti SR),

– 53 - daně a poplatky

E K O N O M I C K É

• oprava automobilů (zastaralý vozový park, časté opravy měly

-

• oprava dveří a servis oken,

H O S P O D A Ř E N Í

• Spotřeba materiálu – náklady na nákup zdravotního

covidu-19), administrace výběrových řízení neinvestičního

R O Z B O R

– 50 – spotřebované nákupy

covidu-19 (metodické postupy v souvislosti s pandemií

• Náklady z drobného dlouhodobého majetku - byly vyšší

poplatky. Zvýšený rozdíl skutečných nákladů oproti SR byl

o částku cca 614,67 tis. Kč než SR (tj. o 39,65 %). Čerpání této

zaznamenán u položky dezinfekce (zvýšení o 701,96 % SR,

nákladové položky: obnova PC techniky, matrace, germicidní

nárůst o 318,69 tis. Kč) z důvodu eliminace rizika nákazy

lampy, regálový systém, kancelářský nábytek, zahradní

v souvislosti s pandemií covidu-19. Dále u právních služeb

domek, pračky, sušičky, elektrospotřebiče, kompostér,

a poradenství (tj. zvýšení o 213,25 % SR, tedy o 1 311,5 tis.

zdravotnické vozíky, televize, mobilní zařízení, lavice, hudební

Kč) kvůli řešení problematiky zejména v oblasti pandemie

nástroje, PC příslušenství (tiskárny apod.).

Dárce - finanční dary

Hodnota daru

Jaroslava Šedivá

250,00 tis. Kč

F-nadace

205,00 tis. Kč

Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním post.

90,75 tis. Kč

PREMIO INVEST, s. r. o.

80,00 tis. Kč

Jan Timár
Vlasta Vorlová

71,62 tis. Kč
50,00 tis. Kč
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Rozbor nákladových položek

Dárce - finanční dary

Hodnota daru

Martin Lukeš

50,00 tis. Kč

Dita Štěpánová

0,80 tis. Kč

ANECOOP Praha, s. r. o.

40,00 tis. Kč

Eleni Mitroliosová

0,80 tis. kč

AG FOODS Group, a. s.

39,34 tis. Kč

Petra Kolegarová

0,50 tis. Kč

TZMO Czech Republic, s. r. o.

33,00 tis. Kč

Jarmila Málková

0,50 tis. Kč

Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním post.

30,00 tis. Kč

Marcela Johánková

0,43 tis. Kč

Nadační fond Mi Mundo

26,64 tis. Kč

Lucie Sikorová

0,24 tis. Kč

ARROWS advokátní kancelář, s. r. o.

25,00 tis. Kč

Celkem

F-nadace

25,00 tis. Kč

TZMO Czech Republic, s. r. o.

25,00 tis. Kč

ANECOOP Praha, s. r. o.

24,50 tis. Kč

PH-tonery, s. r. o.

20,00 tis. Kč

16,00 tis. Kč

TZMO Czech Republic s. r. o

15,00 tis. Kč

Jakub Jirásek

13,50 tis. Kč

CHRISTEYNS, s. r. o.

10,50 tis. Kč

TELMO, a. s.

10,00 tis. Kč

Ing. Jiří Kothera, CSc.

10,00 tis. Kč

Nadační fond Mi Mundo

10,00 tis. Kč

Algiz, s. r. o.

6,00 tis. Kč

TZMO Czech Republic, s. r. o.

5,00 tis. Kč

Věra a Milan Wimmerovi

5,00 tis. Kč

OXIXO, spol. s r. o.

4,32 tis. Kč

ANECOOP Praha, s. r. o.

4,83 tis. Kč

Honzíková Klára

3,50 tis. Kč

Michaela Černý

3,06 tis. Kč

Algiz, s. r. o.

3,00 tis. Kč

Kateřina Šlérová

2,00 tis. kč

Obchodní akademie Heroldovy sady

1,63 tis. Kč

Romana Holasová

1,00 tis. Kč

Lenka Kohoutová

1,00 tis. Kč

Nadační fond snů a nových nadějí
– dar pro klienty – 53,28 tis. Kč

Petr Stránský
– televizor – 8,00 tis. Kč

ANECOOP Praha, s. r. o.
– ovoce a zelenina – 39,86 tis. Kč

DOBROVSKÝ, s. r. o.
– knihy – 6,59 tis. Kč

Karas, s. r. o.
– pomůcky pro hendikepované klienty – 30,00 tis. Kč

NEKI GROUP, s. r. o.
– přeprava zboží – 5,00 tis. Kč

Asociace veřejně prospěšných organizací
– respirátory a dezinfekce – 22,99 tis. Kč

Veronika Wildová
- hudební vystoupení – 5,00 tis. Kč

Porsche ČR, s. r. o.
– videokonferenční systém – 17,00 tis. Kč

Jindřich Flieger
– 3 slepice – 1,50 tis. Kč

REMY Trade, s. r. o.
– obrazy, sady rámů – 11,74 tis. Kč

AVPO Servisní, o. p. s.
– dezinfekce – 1,21 tis. Kč

Česká pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
– PC – 9,00 tis. Kč

GOOD, spol. s r. o.
– sada na malování zdí – 0,10 tis. Kč

4.

FINANČNÍ
KONTROLY

H O S P O D A Ř E N Í

F–nadace

Dárce - věcné dary

R O Z B O R

20,00 tis. Kč

Dárce - věcné dary

-

Jiří Jech

1 444 915,00 Kč

Ú D A J E

Hodnota daru

E K O N O M I C K É

Dárce - finanční dary

Dne 22. 6. 2021 proběhla finanční kontrola ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímž předmětem byla kontrola
mimořádných dotací poskytnutých v roce 2020 v souvislosti s covidem-19.
Výsledkem této kontroly bylo: bez zjištění ve všech oblastech předmětné finanční kontroly, tj. v průběhu kontroly nebyly
identifikovány případy nehospodárného a neefektivního využití finančních prostředků dotace. Poskytnuté finanční prostředky byly
využity v souladu s účelem a cílem, na který byly poskytnuty. Poskytnuté finanční prostředky byly v případě podpořených sociálních
služeb využity v souladu s údaji rozhodnými pro poskytnutí dotace kontrolované osobě a uvedenými v žádosti kontrolované
osoby o dotaci v roce 2020. Při využití finančních prostředků a jejich vypořádání byly dodrženy podmínky rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020. Zkontrolovaná dokumentace k poskytnutým finančním
prostředkům ze státního rozpočtu byla shledána jako úplná a vedená v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
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MPSV státního rozpočtu na rok 2020.

PR

Akce Domova

V létě se v Sale Terreně na Kampě uskutečnila tradiční
prodejní výstava obrazů klientů, slavnostní vernisáže se

Domov se zaměřuje na individuální aktivity s klientem,

zúčastnili klienti i jejich blízcí. V rámci vernisáže byl vyhlášení

nicméně několik akcí ročně zajišťujeme jako akce celého

první ročník umělecké soutěže Každý může být umělcem pro

Domova, a to jak pro klienty, jejich rodiny a přátele, tak pro

všechny lidi s mentálním postižením v Praze.

zaměstnance. V rámci financování nákladů na pořádání akcí

15

Dále jsme se po covidové pauze prezentovali na sousedské

aktivitách jsme dodržovali přísná protiepidemická opatření,

akci Zažít Krč jinak – kromě výrobků z dílen a nabídky občers-

pokud šlo o kontakt se širokou veřejností, probíhala kontrola

tvení obohatilo náš stánek vystoupení kapely AJETO.

testování nebo očkování, měřili jsme TT a vyplňovali čestná
prohlášení.

V listopadu se uskutečnilo tradiční Dýňování – za pomoci
dobrovolníků si klienti vydlabali dýně a v kavárně bylo možné

S jarním lehkým rozvolněním jsme se zapojili do ponožkové

ochutnat nejrůznější pokrmy z dýní.

okolí, slavnostně jsme po covidové pauze opět zahájili

Vánoční čas jsme odstartovali tradičním rozsvěcením vá-

provoz dílen a přivítali v Sulické klienty z chráněných bydlení

nočního stromku. Epidemická situace se sice začala ke konci

i detašovaného pracoviště Murgaška. V květnu v Murgašově

roku opět zhoršovat a potýkali jsme se s karanténami, avšak

proběhl Ples na ruby, včetně základů společenského chování.

díky vysoké proočkovanosti jsme u rozsvěcení vánočního

Na jaře jsme také začali připravovat Vítání léta s tím, že jsme

stromku mohli být až na jednu domácnost všichni společně,

sledovali protiepidemická opatření a byli jsme připraveni

rozjímat o duchovním poselství s farářem Kordou, užít si hu-

aktuálně přizpůsobit program i počet návštěvníků. Ačkoliv

dební program a zazpívat si koledy. Ve stáncích se prodávaly

tato akce proběhla za přísných protiepidemických opatření

výrobky našich klientů, vánoční ozdoby i adventní věnce,

a kromě zaměstnanců a klientů Domova se jí mohli zúčastnit

podával se nealkoholický punč i grilovaná klobása. Akce byla

pouze rodiny či opatrovníci, vydařila se, všichni si užili odpo-

pro klienty, rodiny a zaměstnance.

ledne plné muziky, tance, aktivit a grilování. Také účinkující
celou akci hodnotili velmi kladně.

P R

výzvy i jarního úklidu areálu Domova Sulická včetně blízkého
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Rok 2021 byl opět poznamenán obavami z pandemie nemoci
covid-19 a neustále se měnícími protiepidemickými opatřeními,
ale oproti roku 2020 jsme v Domově přece jen mohli a zvládli
zorganizovat téměř všechny běžné a tradiční akce a oživili jsme
také spolupráci s dobrovolníky. Klienti s velkou radostí vyrazili
na výlety i ozdravné pobyty, kapela AJETO uskutečnila několik
úspěšných vystoupení a zorganizovali jsme 1. ročník umělecké
soutěže pro lidi s mentálním postižením. Vážíme si toho, že
i v tomto roce nás podpořilo mnoho společností i soukromých
osob. V březnu došlo na pozici manažer speciálních projektů
k personální změně.

využíváme sponzorské finanční, ale i věcné dary. Při všech

Jelikož máme bohaté zkušenosti s pořádáním výstav obrazů
našich klientů a víme, že lidé s mentálním postižením dokážou
vytvářet úžasné věci, rozhodli jsme se uspořádat celopražskou
soutěž pro nadané umělce s mentálním postižením s názvem
KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM. První ročník jsme vyhlásili

Dobrovolnictví

Každý Může
být umělcem

v rámci Prahy a na základě příznivých ohlasů připravujeme

Dobrovolníci nám pomáhali v rámci akcí Vítání léta – příprava
Domov Sulická je dobrovolnické činnosti nakloněn.

před akcí a doprovod klientů během akce, Dýňování – pomoc

Dobrovolníci mohou klientům zpříjemnit den a věnovat se

klientům s dlabáním dýní, Rozsvěcení vánočního stromu –

s nimi činnostem, na které už asistentům nezbývá čas.

doprovod při akci – a Ples na ruby – základy společenského

Dobrovolník může klientovi například předčítat, popovídat si

chování. Dále se dobrovolníci věnovali v domácnostech kli-

nebo zajít na procházku po areálu. V rámci dobrovolnictví jsou

entům, např. čtení, hraní her nebo pečení cukroví. Podařilo se

možné i činnosti jako práce na zahradě či malování a natírání

nám navázat i pár dlouhodobých spoluprací, kdy dobrovolníci

povrchů nebo pomoc na akcích Domova – např. Vítání léta,

pravidelně docházejí do konkrétní domácnosti. V roce 2021

Dýňování, Rozsvěcení vánočního stromu.

nám jeden dobrovolník pomohl s prací na zahradě v CHB
Lahovice a firemní dobrovolníci z NN Pojišťovny pomohli

další ročník již pro celou republiku. Cílem soutěže je veřejně
prezentovat a ocenit nejlepší díla lidí s mentálním postižením.
Oficiálně byla soutěž vyhlášena 30. července 2021 v SALE

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
Kategorie do 30 let:

TERRENĚ na Kampě u příležitosti zahájení tradiční pro1. místo

obraz č. 60 / Alina Goltsova (21 let)
/ KOCOUROVA CESTA PO MOŘI

2. místo

obraz č. 101 / Marie Kohoutková (21 let)
/ BEZ NÁZVU III

předsedou odborné poroty.

3. místo

obraz č. 33 / Míša Rozehnal (11 let)
/ PAMPELIŠKY II

Do soutěže se zapojilo více než osmdesát umělců z dvanácti

Kategorie nad 30 let:

dejní výstavy obrazů klientů Domova Sulická. Záštitu nad
soutěží převzal předseda správní rady Nadace Jana a Medy
Mládkových – Musea Kampa Jiří Pospíšil, který byl zároveň

pražských organizací a odborná porota posuzovala 101 přihlášených obrazů na téma „Co mám rád / co mám ráda“, vítěze
vybírala v kategorii do třiceti a nad třicet let. Své favority mohla

V dobrovolnictví vidíme i možnost, jak změnit pohled veřej-

s natíráním laviček a zahradního domku před sezónou. Velmi

nosti na pobytové služby a na lidi s postižením, a proto je pro

si ceníme spolupráce s dobrovolníky z Kooperativa pojiš-

nás důležité, aby byla zkušenost z dobrovolničení pozitivní.

ťovny, a. s., Vienna Insurance Group, kteří nás podpořili při
mnoha z výše uvedených akcí.

Dobrovolníci se nám mohou hlásit samostatně nebo přes
vysílající organizace, se kterými spolupracujeme. V roce

V tomto roce jsme se vrátili k možnosti nabídnout případ-

2021 jsme takto spolupracovali především s organizacemi

ným zájemcům o zaměstnání před nástupem dobrovolnický

ADRA, o. p. s., a HESTIA – centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

den na zkoušku, aby si ověřili, zda je práce u nás bude bavit

Dobrovolníci z těchto organizací procházejí jejich škole-

a naplňovat.

ním, všichni dobrovolníci pak v našem Domově podepisují

1. místo

obraz č. 14 / Martin Babka (50 let)
/ JÁ A STÁŇA S ČERVENÝM MÍČEM

2. místo

obraz č. 95 / Marie Kůsová (72 let)
/ BEZ NÁZVU II

3. místo

obraz č. 36 / George Radojič (34 let)
/ AUTOPORTRÉT

vybrat i veřejnost a zapojit se na sítích do hlasování o nejzajímavější obraz. Partnerem akce bylo Konto Bariéry a soutěž

z těchto vysílajících organizací: ADRA, HESTIA a Mistři štěstí.

dobrovolnické smlouvy a ostatní důležité dokumenty včetně

V závěru roku 2021 jsme se pustili do revize a aktualizace

školení BOZP.

směrnice k dobrovolnictví a s ní souvisejících dokumentů.

V roce 2021 byla sice z důvodu opatření souvisejících s pandemií covidu-19 spolupráce s dobrovolníky párkrát přeru-

P R

Každý může být umělcem – 1. ročník
umělecké soutěže pro lidi s mentálním
postižením

šena, přesto se jich u nás vystřídalo celkem 64, většinou

podpořila i městská část Praha 2, která poskytla prostory pro
uspořádání výstavy všech přihlášených obrazů.
Vítězní autoři získaly vstupenku do Musea Kampa a hodnotné
ceny jim věnovala také společnost TZMO Czech Republic, která
dlouhodobě podporuje osoby se zdravotním postižením.

Vítězní autoři získaly vstupenku do Musea
Kampa a hodnotné ceny jim věnovala také
společnost TZMO Czech Republic, která
dlouhodobě podporuje osoby se zdravotním
postižením.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 30. září 2021 v budově
Úřadu městské části Praha 2 u příležitosti zahájení výstavy,
akci moderoval Jan Antonín Duchoslav. Všechna přihlášená
díla byla v bezbariérových prostorách úřadu vystavena až do
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29. října 2021.

např. na dětském dni v Kavárně Modré dveře v Kostelci nad
Kapelu AJETO vedou zkušené kapelnice Jitka Sittová a Kateřina

Černými lesy, na festivalu TVOŘÍME DUŠÍ v Semilech, v domově

Šlerová už více než 10 let a v současné době v ní účinkuje 12

seniorů v Říčanech, na sousedské akci Zažít Krč jinak, společně

klientů z domácností v Murgašově. Repertoár tvoří nejen písně

zahráli několik písní během koncertu skupiny PiňaKoláda

z pohádek a filmů, ale i pohybové či jiné veselé písničky. Cílem

v Kasárnách Karlín a nemohli chybět ani na rozsvěcení vánoč-

je nejen zazpívat a zahrát lidem, ale také je do hudby vtáh-

ního stromu v Sulické. Kapela se zapojila do fotbalové výzvy

nout a rozpoutat dobrou náladu a pobavit. Kapela vystupuje

SENI CUP a zabodovala se svojí fotbalovou hymnou. Ke konci

převážně na festivalech a společenských akcích a taky se

roku se členové mohli radovat z nového hudebního nástroje –

pravidelně zúčastňuje různých soutěží.

digitálního piana.

Časopis z domova
Dění v Domově za uplynulý rok mapoval elektronický zpravodaj
ve třech vydáních. Zpravodaj je rozesílán rodinným příslušníkům a opatrovníkům klientů, přátelům a partnerům Domova.
Čtenáři si kromě úvodního slova ředitelky Domova Lenky
Kohoutové mohou dále přečíst více o aktuálních tématech
(např. alternativní a augmentativní komunikaci, duchovních
potřebách aj.), seznámit se s novými pracovníky Domova,
aktivitami klientů a nechybí poslední rozloučení s těmi, kteří
nás opustili.

Napsali o nás

Spolupráce

V roce 2021 vyšlo v médiích několik reportáží o životě v našem

V oblasti podpory a spolupráce se nám podařilo navázat

Domově, o tom, jak klienti zvládali covid-19 či jak je těžké

několik nových partnerství, díky kterým Domov Sulická získal

zaměstnat lidi se zdravotním postižením. S NEEDO TALKS jsme

věcné i finanční dary. V průběhu roku nás dárci podporovali

natočili podcast „Řídím domov, ne ústav!“. Zájmu médií se těšil

např. konkrétními věcnými dary, pravidelnými dodávkami ovoce

také 1. ročník soutěže Každý může být umělcem.

a zeleniny či finančními příspěvky – na projekt alternativní

PODĚKOVÁNÍ
Zřizovateli Domova Sulická MHMP za podporu a metodické
vedení.
MPSV za podporu a metodické vedení.
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.
DOBROVOLNÍKŮM, za zájem o naše klienty a za jejich čas,
který jim věnují.
PARTNERŮM 1. ročníku soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT
UMĚLCEM – Nadaci Jana a Medy Mládkových – Museu
Kampa, ÚMČ PRAHA 2, Kontu Bariéry a TZM Czech
Republic, zn. SENI – za to, že nám věřili a šli do toho s námi.

Osobní poděkování ředitelky Domova Sulická
Druhým rokem žijeme s covidem a podřizujeme mu svoji
práci a své životy. První rok prověřil naše povahy a druhý naši
pevnost a odhodlání nepoddat se a s úspěchem a bez covidu
tímto obdobím projít. Začít žít a nezavírat se před světem.
Tímto bych ráda poděkovala všem v Domově Sulická – tedy
klientům a zaměstnancům. Pereme se s tím, co den přináší,
a to celkem úspěšně. Díky rodinám našich klientů a těm
našim, ke kterým se vracíme každý den po práci.
Díky všem lékařům a sestrám v Domově Sulická i mimo něj
za nadstandardní péči v těžké době.
Velké poděkování patří otci Kordovi ze lhotecké farnosti za
stálou přízeň a duchovní oporu covid necovid.
Milí sponzoři, děkuji, že na nás stále myslíte a my můžeme jít
stále dopředu.

SPONZORŮM za dary a přízeň.

Vám všem tedy patří mé osobní poděkování.

Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří přispěli, pomohli
a za svoji podporu nepožadovali smluvní ujednání.

Lenka Kohoutová

P O D Ě K O V Á N Í

Po roční pauze v roce 2021 kapela AJETO úspěšně vystoupila

komunikace, na úhradu nákladů na ozdravné pobyty klientů, na
provoz kapely AJETO, ale i na pořízení nápisů na náhrobní desce
a mnoha dalšího.
Během Vánoc jsme se podruhé zapojili do programu Ježíškova
vnoučata, kam jsme přihlásili 33 seniorů. K naší velké radosti
byla během dvou dnů všechna přání rozebrána. Ježíškova
vnoučata se bohužel ne vždy mohla osobně setkat s tím, jehož
vánoční přání se rozhodla splnit, a předat dárek. Maximálně
jsme se snažili, když to šlo, setkání zprostředkovat aspoň
na chvíli, a když to možné nebylo, posílali jsme Ježíškovým
vnoučatům aspoň fotografii. Ke konci roku se ozvalo hodně
dárců, jednotlivců i firem, kteří podpořili naše ostatní klienty,
ať už pořízením konkrétního vánočního dárku, nebo finančním
darem. Žádný klient tak nezůstal na Vánoce bez dárku a všem
dárcům velmi děkujeme.
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Kapela AJETO

DĚKUJ

