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Slovo úvodem
S novým rokem jsme se těšili na nový start s minimem 
covidových dní a maximem normálního života pro celý tým 
Domova Sulická. S covidem to trochu vyšlo, i když jsme se 
tohoto čínského viru zcela nezbavili, nemuseli jsme se zavírat 
plošně, stále přijímáme návštěvy a díky očkování bývá průběh 
nemoci velmi mírný.

Na rok 2022 máme mnoho plánů, těšíme se na to, jak si 
vše užijeme, a vlastně jsme již začali. Pochutnali jsme si na 
zabijačce, co jsme si navařili, to jsme si také snědli. Jako každý 
rok je to akce, která prochází i žaludkem. 

Z 23. na 24. 2. 2022 jsme se probudili do zcela nového rána 
v novém světě. Rusko zcela bezprecedentně zaútočilo na 
Ukrajinu. Šok! Co se stalo, proč, může to poznamenat naši 
zemi? 

Otázky, na které nejsou odpovědi. Situace, na kterou se jen 
velmi těžce slušně reaguje. Otázky klientů, zaměstnanců, pláč 
kolegů z Ukrajiny. Začali jsme klientům odpovídat na mnohé 
otázky, třeba kde je Ukrajina, kdo je Volodymyr Zelenskyj 
nebo proč a kde se střílí. Co je to bomba nebo nálet? Díky 
kolegyním, které se zabývají alternativní komunikací, jsme 
klientům začali vysvětlovat, co vidí v televizi, o čem se baví ve 
škole a v práci. Stejné to bylo u zaměstnanců. Bude válka? Co 
s námi bude?

Podruhé za osm let, co jsem ředitelkou Domova Sulická, jsem 
si stoupla před zaměstnance a neměla odpovědi. Podruhé 
jsem sdělila, že nevím, co bude, ale společně to zvládneme. 

Celý tým začal pracovat na pomoci druhým, zaměstnanci mezi 
sebou začali dělat sbírku na pomoc, kterou na Ukrajinu posílali 
napřímo naši kolegové z Ukrajiny, a stejně tak jsme se postavili 
čelem k přijímání nových klientů. Klientů uprchlíků z Ukrajiny. 

Nebudu zacházet do podrobností, nebudu vyprávět ani jeden 
příběh našich nových klientů. Chci jen napsat, že tolik utrpení, 
nejistoty a bázně jsem nikdy u nikoho neviděla. Přichází k nám 
lidé, kteří jsou vyčerpaní, prochladlí, hladoví, žízniví, často bez 
léků a oblečení. Potřebují klid, přátelské přijetí a porozumění. 
U nás ho určitě najdou. Rodiny našich nových klientů chtějí 
hlavně domů, chtějí zpátky svůj život. Všichni víme, že je to 
běh na dlouhou trať, ale dokud budou potřebovat, jsme tady 
pro ně.

Přeji nám všem normální časy… A budou někdy? 
Jako bych slyšela své kolegy: „BUDOU!!!“

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Proběhlo
Navštívil nás farář Korda  
s tříkrálovým požehnáním.

 Valentýn v Sulické  

Zabijačka

Děkujeme Českému 
rozhlasu za pozvání 
na Tříkrálový koncert 
v kostele sv. Šimona 
a Judy, byl to krásný 
zážitek!

Pořádně jsme oslavili svátek 
zamilovaných. V Murgašce i v Sulické 
proběhly diskotéky, nechyběla 
výzdoba ani občerstvení.

Tradiční akce, kdy klienti vidí, 
jak se porcuje maso, v kotli se 
vaří ovar, a mohou si sami zkusit 
špejlování jitrnic. K tomu skvělé 
koláče a nealkoholický punč z naší 
kavárny.

Lednový bazárek

Lednový bazárek se povedl! 
Díky výzvě na sociálních 
sítích jsme dostali spoustu 
hezkého oblečení a doplňků. 
Celý den bylo v jídelně živo, 
nejen dámy si se zájmem 
prohlížely a zkoušely kousky, 
ale nabídka byla bohatá 
i pro pány. Bylo rušno, 
veselo, kamarádi z různých 
domácností měli příležitost 
se potkat a doplnit své 
šatníky. Děkujeme všem 
dárcům!



PONOŽKOVÁ VÝZVA

21. 3. je Mezinárodní den Downova syndromu a my v Domově, 
klienti i pracovníci, si na každou nohu natáhneme jinou ponožku. 
Každá je jiná, ale přece je to ponožka. Mezi naše klienty patří lidé 
s DS. Bez ohledu na zdravotní postižení jsme jeden tým a každý 
se může individuálně rozhodnout, jak pojme třeba tento den 
a ponožkovou výzvu.

PIDI divadlo 

V rámci dramaterapie se našim klientům od 
listopadu věnuje Zuzi Bartošová, která za krátkou 
dobu stihla nacvičit několik scének. V Sulické jsme 
sledovali etudu s několika herci s názvem KAVÁRNA, 
a jak je vidět, sál praskal ve švech.

O týden později se předvedli také herci před plným 
sálem v Murgašce. Obecenstvo zhlédlo několik 
scének s názvy Hledám…, Čekárna, Procházka 
a Klubovna. Výkony herců byly skvělé, obecenstvo 
se smálo a nadšeně své vystupující kamarády 
povzbuzovalo.

V Sulické i v Murgašce byli herci odměněni velkým 
potleskem! Děkujeme paní terapeutce, přejeme, ať 
všem vydrží herecké nadšení, a těšíme se na další 
představení.

… ale i mnoho dalších 
akcí – naši klienti se 
v doprovodu asistentů 
vydali např. do divadla, 
kina, muzea nebo na 
mši do kostela, podnikli 
výlet na zvířecí farmu, 
slaví narozeniny 
v kruhu svých přátel, 
nechávají se zkrášlovat 
(hlavně dámy), 
v domácnostech 
i v dílnách tvoří, 
navštěvují terapie, 
relaxují ve snoezelenu…

Návštěva muzea MHD

Výlet do zoo

Návštěva kočičí kavárny

Svět medúz 



VELIKONOCE PROŽÍVÁME JAK SE PATŘÍ! 

Valentýnská červená srdíčka nahradí na jaře velikonoční výzdoba  
a na chodbách i v domácnostech se objeví spousta zajíčků, 
zelených větviček s barevnými vajíčky, květin a dalších dekorací, 
které k těmto svátkům jara patří.

V aktivizačních dílnách klienti barvili vajíčka, mohli si zkusit uplést 
pomlázku, vyrobit čelenku anebo nabarvit dekorace ze sádry - 
za pomoci asistentů i dobrovolnic. Většina klientů za dopoledne 
stihla navštívit všechny otevřené dílny a radost z výrobků, které si 
odnášeli, byla velká. Dorazili i klienti z Lahovic a Murgašky a bylo 
jako vždy živo a veselo!

Děkujeme naší dobrovolnici Aničce a dívkám z Mistři štěstí za 
asistenci klientům při tvoření v dílnách!

V kavárně bylo možné zakoupit výrobky z velikonočních dílen  
a vybrat si z bohaté nabídky velikonočních pokrmů.

Během svátků se tradice dodržují ve všech domácnostech, a kdo 
nestihl zavítat do velikonočních dílen, o barvení vajíček, výrobu 
beránka i mazance nepřišel.



Co se chystá

  
 

Jarní úklid na Sulické  

Společně poklidíme areál a okolí.

V květnu   se k nám chystá náš kamarád 

Aleš a bude opět motorkářská jízda!

25. 6. VÍTÁNÍ LÉTA    – přípravy na tradiční odpoledne plné zábavy jsou již v plném 
proudu a už v tuto chvíli můžeme prozradit, které kapely, na jejichž vystoupení se můžete těšit, 
k nám zavítají:

O prázdninách se můžete vydat do Domečku 
na Kampě na prodejní výstavu obrazů, které 
namalovali naši klienti.

2. ročník umělecké soutěže KAŽDÝ 
MŮŽE BÝT UMĚLCEM

13.00–13.30 hod. 
– vystoupí naše kapela AJETO

14.00–14.50 hod. 
– ČHAVE ROMANE.CZ

15.20–16.15 hod. 
– MonoStereo

16.45–17.30 hod. 
– Offspring Prague Revival 

Výtvarná soutěž pro lidi s mentálním postižením 
z celé České republiky.

Všechny přihlášené obrazy budou vystaveny 
v prostorách konírny Musea Kampa od 20. 9.  
do 10. 10. 2022.

Téma: KDE TO MÁM RÁD/ 
KDE TO MÁM RÁDA

Novinkou bude charitativní online aukce - autoři obrazů mohou 
svá díla nabídnout k prodeji a celý výtěžek půjde na podporu 
daného autora.



Představujeme 
naše klienty

David Konvalinka  
– přednáška o houbách

Mnoho zajímavých informací o houbách jsme se dozvěděli díky 
další přednášce našeho klienta Davida. Podělil se s námi také 
o houbové recepty a zopakovali jsme si desatero správného 
houbaře. Na konci přednášky byl jako vždy prostor na otázky 
posluchačů, kterých na Davidovu přednášku opět zavítalo hodně. 
Klienti z domácností C a D, kteří se do posluchárny nevešli nebo 
nemohli dorazit, mohli přednášku sledovat online přes Webex.

Příští přednáška bude o dinosaurech, už teď se těšíme a děkujeme
Davidovi, který si přednášku s pomocí komunikační asistentky 
Kláry skvěle připravil.

Věra Poláková – přivolání 
pomoci

Paní Věra žije v chráněném bytě se svým přítelem 
Honzou a jednou v neděli zaslechla z chodby domu volání 
o pomoc. Odstavila ze sporáku hrnec s polévkou a vyšla
na chodbu, kde ležela na chodbě sousedka a naříkala. 
Věra se snažila paní zvednout, ale sama to nezvládla, 
tak zazvonila na druhé sousedy a ti přivolali ZZS. Věra se 
snažila být nápomocná i během zásahu a postarala se 
o psa sousedů, který byl z celé akce vyplašený. Zraněnou 
sousedku odvezla ZZS do nemocnice, a Věra se dokonce 
postarala i o to, aby měla paní cestou pohodlí, a nabízela 
jí na cestu svůj polštář a zraněné i doprovodu věnovala do 
sanitky své respirátory.

Pokud by sousedi nebyli doma, uměla by si Věra také 
poradit – ze svého telefonu by zavolala na 155 a přesně 
by věděla, co se má do telefonu nahlásit, včetně správné 
adresy.

Věra se zkrátka zachovala v této situaci ukázkově a my 
jsme na ni hrozně moc pyšní! Její pomoc i přístup ocenila
i ZZS děkovným dopisem.



PŘEDSTAVUJEME
Bc. Kateřina Kubíková, DiS. 
Vedoucí metodického úseku

Katko, jak dlouho pracuješ v Domově 
Sulická?

S přestávkou tří let, kdy jsem byla na rodičovské dovolené, to letos 
bude 20 let, co v Domově pracuji. Ani bych to neřekla a mám pocit,
že to strašně rychle uteklo.

Na podzim jsi se stala vedoucí metodického 
úseku – jaká je tvoje pracovní náplň  
a pracovní plány?

Stát se vedoucí metodického úseku bylo mé nejtěžší rozhodnutí. 
Měla jsem pocit, že stále, ani po 19 letech praxe, nevím dost na 
to, abych se této role mohla ujmout. Má pracovní náplň je široká 
a velmi rozmanitá, myslím, že bychom popsaly dvě strany. Mnoho 
lidí si možná myslí, že mou největší částí náplně je psaní směrnic 
a metodických pokynů, kterými by se měli pracovníci Domova 
při své činnosti řídit. Směrnicemi se samozřejmě zabývám, ale 
většinou jsou již zpracované a já se ve spolupráci s kolegy ze všech 
úseků Domova podílím na jejich aktualizaci, aby směrnice co 

nejvíce odpovídaly praxi. Snažím se naslouchat všem kolegům a zajistit,
aby se jim pracovalo dobře a přitom byla kvalitně poskytována služba 
klientům a hájena jejich práva. Cítím, že mou výhodou je, že práci 
v organizaci znám z nejrůznějších pozic a vím tak, že každá pozice je 
neuvěřitelně náročná a přináší mnohé výzvy. Teď bych mohla vyprávět, 
co všechno pode mě spadá, ale především jsou to úžasné kolegyně 
v roli koordinátora vzdělávacích aktivit, koordinátora duchovních potřeb 
a terapií a i nová kolegyně na pozici metodika kvality juniora. Jsem 
obklopena skvělými lidmi s úžasnými nápady a mám obrovské štěstí, 
že se mohu na své kolegyně spolehnout. Kolegyně zařizují například 
vzdělávání pracovníků, supervize, terapie pro klienty, účastníme 
se setkání s pracovníky i klienty, zajišťujeme konzultaci s dalšími
odborníky, vytváříme strategický plán pro organizaci společně se všemi 
kolegy a zajišťujeme jeho dodržování. Podílím se na individuálním 
plánování, jsem poradcem při řešení problémů s klienty, mezi úseky 
apod.

Pokud bych měla hovořit o svých pracovních plánech, myslím, a jsem za
to vděčná, že jsou to vlastně plány celé organizace.

Chceme se nyní věnovat vzdělávání 
klientů v oblasti práv nebo 
opatrovnictví a v situacích, které 
mohou klienty v běžném životě potkat 
a jimiž potřebují bezpečně projít.

Tím samým budou zároveň procházet i pracovníci a opatrovníci.

Co máš na své práci ráda? 

Asi to, že mě nikdy nepřestala bavit. Nejvíc je to ale asi možnost 
osobního růstu, za který bych měla poděkovat organizaci, kolegům 

a především klientům, s nimiž jsem strávila nejvíce času. 

Už kdysi jsem říkala, že jsem tuto 
práci začala dělat, abych klienty 
něco naučila, ale opak je pravdou. 
Klienti učili mě.

Naučili mě hledat neustále nové cesty i to, že i malé věci, které 
se v běžném životě zdají bezvýznamné, mohou být velké a máme
z nich mít radost, také trpělivosti, naslouchání, pokoře, úctě 
k životu a tomu, že vždycky může být hůř a že mám obrovské 
štěstí.

Co tě baví ve volném čase – jak si nejlépe 
odpočineš?

Nejvíce si užívám společných chvil se svým synem. To je pro mne 
prioritou. Když mi zbyde čas, tak relaxuji tím, že přetvářím staré 
věci na nové, ráda vytvářím výzdobu z přírodních materiálů. Mám 
ráda procházky do přírody a knihy.



PŘEDSTAVUJEME
Monika Kadlecová
Vedoucí domácnosti C

Moniko, jak dlouho pracujete v Domově 
Sulická?

V Domově Sulická pracuji od června 2019.

Na pozici vedoucí domácnosti C pracujete 
od začátku letošního roku. Co vám změna 
pracovní pozice dala? Je něco, čeho jste se 
musela vzdát?

Až na této pracovní pozici jsem v mnohém pochopila svou bývalou 
vedoucí z domácnosti E slečnu Báru Šípkovou.

Musela jsem se vzdát úzkého kontaktu s klíčovými uživateli 
z domácnosti E a pracuji na přestřihnutí té pomyslné pupeční 
šňůry, kterou jsem si na pozici pracovníka v přímé péči významně 
zafixovala.

Co máte na své práci ráda?

Práci pracovníka v přímé péči přirovnávám k lásce na první 
pohled. A tak jako láska prochází v životě různými změnami, vyvíjí 
se, roste, upevňuje se…, tak to mohu s určitostí přirovnat ke 
svému nynějšímu pracovnímu působení.

Co vás baví ve volném čase – jak si nejlépe 
odpočinete?

Volný čas? Mnohé pracující matky se mnou budou souhlasit… 
Nemám, neznám! A pokud přece k nějakému volnému času 
dojde, tak za ten momentálně považuji jízdu v autě cestou do
práce a z práce, kdy si mohu na plné pecky zapnout hudbu z rádia 
a přidat plyn…



Děkujeme  
za vaši pomoc!

Pan Petr miluje koně 
a touží k nim jezdit. Díky 
Veronice Volgemutové, 
která provozuje službu 
Asistenční jednorožec, 
a v doprovodu svého 
klíčového pracovníka 
Zdeňka mohl Petr 
pár hodin se svými 
oblíbenci strávit.

Velmi si vážíme pomoci, času 
i finančních prostředků, které našim 
klientům, naši milí dárci, věnujete! 
Zároveň nesmírně děkujeme všem 
kolegům v přímé péči, asistentům 
a klíčovým pracovníkům, kteří 
pomoc pro své klienty sami aktivně 
shánějí a zajišťují.

Naše první akce s partou dobrovolníků, kteří si říkají Tlustá čára. 
Na začátku byla vánoční akce Ježíškova vnoučata. Vojtovi, který 
se rozhodl splnit přání paní Jany, se při předávání vánočního 
dárku u nás v Domově zalíbilo, a protože se s přáteli věnují 
dobrovolnictví, domluvili jsme se, že pro naše klienty také připraví 
program. Napoprvé se s našimi klienty pustili do výroby náramků 
z pruhu látky. Naši noví kamarádi byli hodně překvapení, jak jsou 
klienti šikovní! Bylo to pohodové odpoledne, Ivana, Kamila, Martin 
i Anna byli v jednom kole a Honza nám přitom hrál, tak se i tančilo 
a zpívalo. Díky moc, Tlustá čáro, a přijďte zas!

Marie studuje dvouletou praktickou školu se samými jedničkami a před 
pár týdny se přestěhovala do domácnosti s nejnižší mírou podpory. Učí 
se nyní pečovat o domácnost, hospodařit s penězi, sama si nakupovat 
i vařit. Je to pro ni zatím náročné, ale velmi rychle se učí a všechno ji baví, 
hlavně pečení. Protože od malička musí držet bezlepkovou dietu, obrátila 
se asistentka Lenka na výrobce bezlepkové mouky a dalších produktů 
s prosbou o sponzorský dar. A skutečně, před pár dny dorazil balíček, díky 
kterému Marie může vařit častěji a tím se rychleji osamostatnit a připravit na 
nezávislý život.

Marie byla dojatá k slzám a moc se těší, až bude se svými asistenty Lenkou 
a Zdeňkem společně něco péct. Nevěřili jsme vlastním očím, kolik produktů 
obsahuje „základní balíček“, který nám paní Frišová ze společnosti Labeta 
poslala. Marie se hned pustila do výroby knedlíků a upekla i perník, a to jen se 
slovní dopomocí!

Honza je u nás v Domově už hodně dlouho, 
je společenský, bývá s ním veselo, a když má 
chuť, zvládne různé věci. Proto máme velkou 
radost, že se ho paní Zinaida ze společnosti 
Luna Venture rozhodla podporovat pravidelnou 
měsíční částkou, ze které si může dopřát třeba 
občerstvení na výletě. Honza se s paní Zinaidou 
osobně setkali u nás v Domově a dopadlo to 
k oboustranné spokojenosti.



Díky finančnímu daru pana Jana T. na vybavení pokojů 
domácnosti MA se klienti radují z nového zařízení. 

Uvedli jsme jen některé konkrétní 
příklady pomoci a děkujeme vám 
všem, kteří nám a našim klientům 
pomáháte!

Skupinka přátel z domácnosti MC Murgašova si vybrala 
svůj vánoční dárek. Od Ježíškova vnoučete Heleny 
Flajzarové dostali všichni k Vánocům poukaz na večeři ve 
středověké krčmě i s ubytováním na zámku v Dětenicích. 
Pod stromečkem byly dokonce poukazy i pro jejich 
doprovody!

Pro Evu, Zdeňka, Bohuslava a Jana byl výlet do 
středověku zážitkem na celý život! Všichni mají rádi dobré 
jídlo, zábavu i pivečko, a tak si to skvěle užili a aktivně se 
zapojili i do programu. Děkujeme za krásný zážitek!

Slečna Lenka je u nás v Domově pár měsíců. 
Asistentky Petra a Tereza aktivně oslovily své 
přátele a společně se jim podařilo vybrat pro 
Lenku hotovost, aby si mohla třeba na výletě 
pořídit nějakou drobnost pro radost.

Pomoci se dočkali i klienti z Ukrajiny, kterým jsme 
v Domově poskytli ubytování i péči. Před válkou 
prchali jen s nejnutnějšími věcmi. V době přípravy 
tohoto vydání teprve čekáme na přislíbenou 
refundaci od státu, a proto si velmi vážíme 
pomoci našich partnerů, díky nimž můžeme 
lidem s mentálním postižením z Ukrajiny zajistit 
stravování, oblečení, hygienické potřeby či doplatky 
na léky. Velká solidarita je i v rámci našeho týmu – 
děkujeme kolegům, kteří sami za sebe přispěli 
penězi nebo věcnými dary.

Naši klienti s velkou radostí přijali 
pozvání na akci, která se pravidelně 
koná na Matějské pouti. V rámci Dne 
pro handicapované 21. 3. tak mohli 
zdarma navštívit všechny atrakce na 
pouti včetně doprovodného programu 
a také stálou expozici Mořský svět. 
Počasí bylo krásné, atrakce zábavné 
a langoš, pivo a další občerstvení 
skvělé. Děkujeme Výstavišti 
Praha, a. s., za krásný den!

Aquaparku AquaDream Barrandov děkujeme, 
že i v této době, kdy se snaží vzpamatovat po 
covidových omezeních provozu a potýká se 
s rostoucími náklady, zachoval našim klientům 
velmi vstřícné podmínky. Naši klienti to tam 
milují!

V DĚTENICÍCH, TAM JE HEZKY,

OBČAS LÍTAJ V KRČMĚ BLESKY!

NEBOJTE SE, JDĚTE TAM,

NAJÍST, NAPÍT VÁM TAM DAJ.

ULOŽEJ VÁS KE SPÁNKU

V DĚTENICÍCH NA ZÁMKU!

Paní Eva po návratu složila básničku: DEN PRO 
HANDICAPOVANÉ  
na Matějské pouti



Poděkování dárcům
• Společnosti Algiz s. r. o., díky jejichž podpoře jsme pořídili nápisy na náhrobní desce Domova Sulická.

• Pekárně artic Bakehouse za pravidelnou dodávku skvělého pečiva.

• Nadačnímu fondu MiMundo za finanční příspěvek na letní ozdravný pobyt pro klienty chráněného bydlení v Lahovicích.

• Knihkupectví Dobrovský za knihy pro naše klienty.

• Manželům Stránským za pořízení TV do domácnosti E.

• Panu Marunovi, Tereze Novákové a dalším za finanční podporu naší klienty Lenky.

• Věře a Milanovi Wimmerovým za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• Společnosti Anecoop Praha za pravidelné dodávky vitamínů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny a za finanční podporu našeho projektu 
alternativní komunikace.

• Kláře Honzíkové za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• Společnosti Luna Venture za finanční podporu našeho klienta Honzy.

• Společnosti PH-tonery s. r. o. za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• Společnosti TELMO a. s. za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• Společnosti Premio Invest s. r. o. za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• ARROWS advokátní kanceláři, s. r. o., za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• Společnosti Porsche Česká republika s. r. o. za poskytnutí věcného daru v podobě videokonferenčního systému CISCO SX20.

• Společnosti Prographichouse s. r. o. za jednorázové i nerezové nádobí.

• Ing. Jiřímu Kotherovi za finanční příspěvek na ozdravný pobyt pro klienty MB Murgašova.

• Společnosti CHRISTEYNS, s. r. o., za finanční podporu našeho projektu alternativní komunikace.

• Společnostem OXIXO, spol. s r.o., Private Construction s.r.o., PKP GLOBAL s.r.o., paní Jaroslavě Vuové, paní Julii Jirákové, Alešovi Neničkovi 
a dalším za finanční příspěvky na náklady spojené s ubytováním, stravou a ostatní péčí o ukrajinské uprchlíky, které jsme v Domově přijali.

Mockrát děkujeme!Všem, které jsme nezmínili a prostě tady jsou, 
když to potřebujeme!



Zaměstnanci Domova Sulická se pravidelně vzdělávají. Zájemci se 
mohli zúčastnit např. kurzu na téma polohování, který připravila a vedla 
vedoucí přímé obslužné péče Barbora Kohoutová.

V Domově se věnujeme také vzdělávání klientů v oblasti práv nebo 
opatrovnictví a v situacích, které je mohou v běžném životě potkat 
a jimiž potřebují bezpečně projít. 

Tým komunikačních specialistek ve spolupráci s metodičkami 
připravil letošní první setkání Na kus řeči na téma Opatrovník. 

Klienti se dozvěděli, s čím jim opatrovník má pomáhat a co už záleží 
jen na jejich rozhodnutí (např. jaké si vezmou oblečení, jestli půjdou 
na procházku, co budou jíst, jestli budu kouřit nebo mít partnera…) 
a hlavně, že opatrovník má dbát na to, aby jeho opatrovanec žil 
podle svých představ

Vzdělávejte se  
se Sulickou!

Nabídku všech našich kurzů najdete na 
www.vzdelavani-sulicka.cz.

Nabízíme akreditované kurzy 
v sociálních službách. Kurzy 
pořádáme v Domově Sulická 
nebo na klíč přímo u vás ve 
vašem zařízení. Všechny kurzy 
jsou akreditované u MPSV.

DUCHOVNÍ POTŘEBY U OSOB 
S MENTÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
(26. 4.)

 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
(Čt 26. 5.–Čt 23. 6. 2022)

 SNOEZELEN – VÍC NEŽ JEN ZÁŽITEK 
(10. 5.)

 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MENTÁLNÍHO 
POSTIŽENÍ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE 
(20. 5.)



Duchovní potřeby
V únoru se naše kolegyně z metodického úseku zúčastnily 
workshopu pořádaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jana 
Biňovcová a Kateřina Kubíková prezentovaly projekt Domova Sulická 
„Naplňování duchovních potřeb osob s mentálním postižením“. 
Za tento projekt jsme již v listopadu 2021 získali osvědčení za 
inspirativní dobrou praxi. Setkání s kolegy z praxe bylo velmi 
podnětné a příjemné a děkujeme za možnost podělit se o naše 
zkušenosti.

Ti, kteří nás opustili

Vzpomínáme

Pan Vladimír prožil dětství v Dětském domově Kunratice. V Domově Sulická žil od roku 1989 
v domácnosti F, poté v domácnosti E. Asi všichni na pana Vladimíra vzpomínáme jako na tichého 
člověka, který měl rád svůj klid a bezpečí. Byl mírný ke svému okolí, svůj život přijímal s velkou 
statečností a trpělivostí. Měl rád hudbu. Ač prošel mnoha náročnými životními situacemi, měl 
stále důvěru ve svoje okolí a mohl navazovat vztahy a získávat nové zkušenosti. Ať je nám pan 
Vladimír vzorem pokory a trpělivosti.

Pan Emil se narodil v roce 1956. Vyučil se malířem a lakýrníkem. Se svojí manželkou měl syna. 
Ve svých 30 letech měl úraz a pak se o něj starali sourozenci s rodinami. Když už to zhoršující se 
zdravotní stav neumožňoval, přišel pan Emil k nám do Domova. Ač v posledních letech zažíval 
v důsledku zrakového znevýhodnění těžší chvíle, dokázal být požitkář. Rád kouřil, pil kávu 
a poslouchal hudbu. Kéž se i my, po vzoru pana Emila, dokážeme těšit z drobných radostí – i když 
je v našem životě někdy tma…

Vladimír Brandstädter 
(zemřel 19. 1. 2022) 

Emil Edr 
(zemřel 27. 12. 2021) 



Jiří Popelka Jaroslav Goj 

Vladimír Přech Václav Hubínek

František Šafařík Lubomír Hajný 

Tomáš Gubančok Jakub Kremláček 

Jonáš Klásek 

Ivana Lepiarská Jaroslav Lukáč 

Velmi si vážíme dosavadní spolupráce  
a těšíme se na další společná léta!

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!

Pracovní výročíKulaté narozeniny 
našich klientů

Noví kolegové

Michaela Vodrážková

metodik kvality sociální 
služby junior

Tomáš Kypta 

pracovník v přímé péči

Karolína Vítková

pracovník v přímé péči

Miroslav Tesařík

pracovník v přímé péči

Jozef Rodák 

Magdalena Trnková 

pracovník v přímé péči

pracovník v přímé péči

Přejeme novým kolegům úspěšnou adaptaci a těšíme se na spolupráci!

Jakub Slanec     
5 let

Lucia Murzová     
5 let



Naše vize spočívá v individuálně pojaté službě založené na přístupu, který je zaměřen na 
člověka. Naším cílem je hledat způsoby, jak našim klientům umožnit žít život, který bude 

zdůrazňovat jejich přednosti a který bude vést k jejich maximálnímu začlenění do společnosti.                               

Zuzana Klimasová
personalistka
mobil: +420 773 001 293
e-mail: klimasova@domov-sulicka.cz

Hledáme nové kolegy

Přijďte se k nám podívat

Sociální pracovník – 
koordinátor zaměstnávání



Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická

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

Fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku a INSTAGRAMU. 

www.facebook.com /dozpsulicka /
instagram.com/domov_sulicka

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

Přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách  v sekci Informace. 

www.domov-sulicka.cz 
Informace o námi pořádaných vzdělávacích kurzech najdete na  

www.vzdelavani-sulicka.cz




