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Slovo úvodem Aktuality z Domova

Září je spojeno se školou, proto i nás září 

dostalo do velkých příprav. U nás to probíhá 

stejně  jako kdekoliv jinde. Načešeme se, oblečeme 

a s uklizenou taškou a nabroušenými tužkami 

vyrážíme. Hlavně pravou, ať se můžeme společně 

radovat z dobrých výsledků.

První zářiový den pro nás byl významný ještě 

díky tomu, že jsme rozšířili chráněné bydlení. 

Máme 3 byty celkem pro 6 klientů. Dva pánové 

se hned nastěhovali a já byla více nervózní 

než kdy jindy, zda to zvládnou sami. Popravdě 

zvládají a jsou šťastní, že nás nemají za zády.

V Lahovicích nás navštívila vládní zmocněnkyně 

pro lidská práva Martina Štěpánková a ředitel 

Odboru zdravotně sociální péče Tomáš Klinecký. 

Návštěvy jsou u nás vždy vítány. 

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

Již v prvním čísle jsme vás informovali o probíhajících stavebních úpravách  
našeho Domova. Práce probíhají dle harmonogramu v mezích normy a v září  
2019 bychom měli otevírat první paliativní péči pro zdravotně postižené  
v České republice.

Výstavba na Sulické 
zdárně pokračuje
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Slovo úvodemAktuality z Domova

V září jsme spustili projekt chráněného bydlení v lokalitě Praha - Černý Most. 
Tři bytové jednotky jsme upravili na dvoupokojové byty a celkem tuto službu 
poskytujeme šesti lidem s mentálním postižením.  Již na začátku září se do 
jednoho bytu nastěhovali Honza Kořínek a Honza Slobodník, kteří dlouhodobě 
a úspěšně pracovali na osamostatnění v našem Domově na Murgašové.  
Od tohoto projektu si slibujeme lepší kvalitu života pro lidi  s nízkou mírou podpory.

Otevřeli jsme chráněné 
bydlení na Černém Mostě
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Děkujeme Dřevorádům za příjemný dárek. Dostali jsme 
dvě lavičky na kterých si od jara pohovíme. Nyní jsme  
je pečlivě uschovali a přes zimu je stihneme i namořit.  
Ještě jednou děkujeme a pokud budou mít Dřevorádi 
kdykoliv chuť, jsou k nám zváni.

Dar od Dřevorádů 



První školní den se u nás řeší úplně stejně jako v běžných rodinách. V srpnu 
chystáme školní pomůcky, aby mohli naši studenti vyrazit připravení vstříc 
dalšímu roku studií. Spolupracujeme např. se ZŠ Kupeckého - Modrá škola  
a ZŠ Ružinovská. Dospělí klienti navštěvují skrze Euroinstitut a Diakonii ČCE 
speciální vzdělávací program a naše imobilní uživatele juniory navštěvuje 
paní učitelka Blanka Němcová přímo v našem Domově, kde se jim věnuje  
s individuálním vzdělávacím programem.

První školní den
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Proběhlo



První zářiový týden jsme s uživateli domácnosti D trávili na rekreačním 
pobytu u moře v Chorvatsku na ostrově Rab. Velmi nás potěšilo, že okolí  
včetně spolubydlících apartmánu na nás nahlíželo jako na běžné spoluobčany 
a velmi rychle nás přijali do společenské náplně - zejména ve večerních 
hodinách na grilování a posezení u piva a dobrot. Pobyt bohužel rychle uběhl 
a všichni zúčastnění se vyjádřili, že příští rok by jeli moc rádi znovu.

Dovolená  
v Chorvatsku
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Proběhlo



Na přelomu srpna a září, při jednom vlahém večeru, se naše 
zahrada proměnila v místo setkání filmových fanoušků.  
Vynesli jsme lavice, udělali hromadu pop-cornu a na velkém 
plátně promítali českou klasiku Adéla ještě nevečeřela. Všichni 
se zatajeným dechem sledovali Nicka Cartera s komisařem 
Ledvinou na stopě zlotřilého hraběte von Kratzmar  :)☺.

Přijelo k nám 
letní kino

Proběhlo
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Chráněné bydlení v Lahovicích, které patří k Domovu Sulická 
navštívila 4.9. zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina 
Štěpánková, spolu se svými kolegy je přivítala ředitelka Domova 
Lenka Kohoutová společně s ředitelem Odboru zdravotní a sociální 
péče HMP.
Paní Štěpánkovou zajímal chod chráněného bydlení, skladba 
obyvatel a provozní fungování. Debata se také vedla o financování 
sociálních služeb obecně, stejně jako o (ne)dostatečnosti pokrytí
některých sociálních služeb.
Debatovali jsme také o sociálních službách v Praze a v kraji 
Vysočina, neboť s paní zmocněnkyní přijela také členka Odborné 
skupiny pro PAS paní Dagmar Zápotočná. Paní Zápotočné 
děkujeme za bio dárky z Vysočiny. Klienti si již pochutnávají ☺.

Návštěva 
zmocněnkyně vlády 
pro lidská práva

Proběhlo
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Co se chystá?

Jako každý rok navštívíme začátkem listopadu s našimi 
uživateli a kolegy hřbitov, abychom uctili památku zesnulých. 
Společně s P. Kordou z lhotecké farnosti zavzpomínáme  
na všechny, kteří nám byli blízcí a již nejsou mezi námi 
 a zapálíme svíčky. Tento den je také příležitostí setkat  
se s opatrovníky našich zemřelých uživatelů.

Památka zesnulých - Dušičky
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Co se chystá?

Podporujeme cesty za dobrou praxí, proto se naši zaměstnanci často zúčastňují stáží 
v jiných zařízeních sociálních služeb nejen v rámci povinného vzdělávání sociálních 
pracovníků, ale zejména za účelem výměny zkušeností a načerpání inspirace jak  
to chodí jinde.  
Jsme rádi, že Domov pro seniory Sue Ryder v pražské Michli přijal naši žádost 
a na konci října se tak kolegové z domácnosti B, na které bydlí senioři, setkají 
s kolegy ze Sue Ryder a prodiskutují témata jako je paliativní péče, individuální 
plánování a aktivizace.

Stáž v Domově pro seniory 
Sue Ryder

9

Konference na téma  
paliativní medicíny
V první polovině října proběhne v Praze X. celostátní konference 
paliativní medicíny, které se bude účastnit ředitelka Domova Lenka 
Kohoutová a vrchní sestra  Věra Kratinová. Téma je pro nás více než 
aktuální  v souvislosti s plánovaným otevřením domácnosti, která 
bude zaměřena na zvýšenou sociálně zdravotní péči. Naším velkým 
tématem je i důstojné odcházení lidí s mentálním postižením. 
Věříme, že nás konference obohatí o nové poznatky.



Co je co

O aktivizaci uživatelů služby se snažíme po celou 
dobu spolupráce a při provádění všech denních 
úkonů. Hlavním cílem aktivizace je podpora  
a rozvíjení schopností a dovedností uživatelů  
s cílem maximálně naplnit jejich individuální 
schopnosti. Rozlišujeme aktivizaci individuální  
a skupinovou.

Individuální aktivizace

Individuální aktivizace probíhá mezi uživatelem, pracovníkem přímé obslužné 
péče a aktivizačním pracovníkem a řídí se podle přání, potřeb a možností každého 
uživatele. Klademe důraz na přirozenou každodenní aktivizaci při běžných úkonech 
péče o vlastní osobu.

Náplní individuální aktivizace s klientem nejčastěji bývá: 

    Nácvik péče o vlastní osobu, diskuze nad problémy, které uživatele zajímají. 

    Nácvik orientace v okolí, cestování MHD, individuální nákupy, procházky. 

     Nácvik péče o domácnost - obsluha domácích spotřebičů, úklid domácnosti.

     Příprava na práci - nácvik čtení, psaní, cestování.

     Pomoc a podpora při vyřizování osobních záležitostí.

     Podpora při řešení stížností, psaní dopisů a vyjadřování přání.
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Co je co

Aktivizace



Skupinová aktivizace

Skupinové aktivizace se účastní uživatelé obdobných zájmů, kteří zde rozvíjí 
své schopnosti, znalosti a dovednosti v atmosféře podpory a přijetí. Skupinová 
aktivizace má také kladný vliv  
na sociální dovednosti uživatelů, zvyšuje jejich sebevědomí, utužuje mezilidské 
vztahy, zprostředkovává navazování nových přátelství.

V současné době u nás probíhají např. tyto skupinové aktivizační činnosti: 

    Výtvarná dílna - kde mimo jiné vznikají krásné malované obrazy na hedvábí. 

    Rukodělná dílna - zde uživatelé zejména rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku. 

    Truhlářská dílna - v současné době nejvíce pracují uživatelé na tvorbě nábytku  
       z palet.

    Kavárna - nácvik činností v rámci obsluhy kavárny, finanční gramotnost.

     Vaření - pečení a nácviky dalších domácích činností ve cvičném bytě.

     Muzikoterapie - k dispozici je vybavená místnost nejrůznějšími nástroji  
a máme vlastní  hudební skupinu A je to!

    Zahradnické aktivity - uživatelé se spolupodílejí na pěstování zeleniny,      
      drobného ovoce, okrasných květin apod.

     Různé společensko - kulturní akce v Domově i mimo něj.
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Jak se u nás bydlí?

Na domácnosti C nevycházíme z představ o tom, jací 
by lidé měli být, ale z toho, jací jsou a jaké jsou jejich 
možnosti. Životní prostor domácnosti C sdílí  18 mobilních 
či imobilních uživatelů se střední a zejména vysokou 
mírou podpory, často neverbálně komunikujících, kterým 
asistujeme ve všech životních oblastech. Ke každému 
uživateli přistupujeme individuálně a zaměřujeme  
se především na jeho smyslové vnímání, nácvik  
a upevňování návyků ve všech oblastech poskytované 
podpory, se zřetelem na jejich potřeby a zájmy.

Představení domácností 
Domova Sulická
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Domácnost C



Koho u nás potkáte?

PhDr. Jana Melicharová  
 
Speciální pedagožka, logopedka - 
alternativní a augmentativní komunikace

Představte nám formu Vaší spolupráce  
s Domovem Sulická.
Spolupráce probíhá v rámci vnitřního projektu 
„Podpora a rozvoj komunikační schopnosti osob 
 s mentálním a kombinovaným postižením“,  

kde působím jako odborný garant a vedoucí 
týmu speciálních pedagožek - komunikačních 
asistentek. S využitím prvků a metod asistenta 
alternativní komunikace (AAK), basální stimulace 
rozvíjíme komunikační schopnosti uživatelů, 
které jsou využitelné v praktickém životě.
V rámci týmové spolupráce na domácnostech 
je uživatelům i pracovníkům poskytována
maximální podpora pro realizaci účelné 
obousměrné komunikace.

 Jakým způsobem tyto činnosti posouvají  
 náš Domov směrem ke spokojenějším  
 uživatelům?   
Spokojený uživatel je dle mého názoru 
ten, který je respektován a přijímán jako 
rovnocenný partner v běžných životních 

situacích. Znalost a osvojení si způsobu jeho 
komunikace, naslouchání jeho požadavkům  
a podpora při rozhodování posiluje jeho 
sebevědomí. Neostýchá se vést dialog 
 s pracovníky či návštěvou v Domově. 
Důkazem jsou nahodilé upřímné rozhovory
v prostorách recepce, kavárny, na terase 
Domova nebo „pouze“ úsměv a podání ruky.

 Jaký přínos má spolupráce s naším  
 Domovem pro Vás? 
Nepopiratelný je přínos v odborné oblasti. 
Hlavním přínosem resp. oceněním je pro mne
přátelství a důvěra uživatelů v mou osobu 
a realizace kvalitní týmové spolupráce  
s pracovníky jednotlivých domácností
 v rámci projektu.   

Externí spolupráce
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Představujeme Vám

  Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická? 
Je to soubor mnoha činností, které mají jeden společný 
cíl, a tím je zajištění poskytování individuální péče, pomoci, 
podpory uživatelům domácnosti, vytvoření příjemného 
životního prostředí, maximální možné poznání  
běžného každodenního života, tak jak ho známe my.  
Aby mohli uživatelé domácnosti C všeho výše 
uvedeného dosáhnout, je pro mne velmi důležité 
sestavit kvalitní, ale také spokojený pracovní tým. 
Spokojený pracovník = spokojený uživatel.

 Co máte na své práci ráda? 
Kreativitu, tvořivost, rozvoj. Když jsem začala s touto 
cílovou skupinou pracovat, představovala jsem si,  
jak budu uživatele učit rozvíjet své schopnosti. 
Učení bylo ale vzájemné. Stále mě uživatelé učí 

trpělivosti, hledání nových, mnohdy i netradičních 
cest, vidět a oceňovat zdánlivé maličkosti. Nejvyšším 
oceněním je pak pro mne důvěra uživatelů ve mne  
a kolegy, společné sdílení radostí i starostí.

 Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe  
 vyčistíte hlavu od všedních starostí? 
Čas strávený se svou rodinou, jak se synem  
a partnerem, tak se sourozenci a jejich rodinami.
Máme skvělé vztahy. Myslím si, že jsem kreativním 
člověkem. Ráda vyrábím dekorace, staré věci
předělávám na nové. Při toulkách přírodou sbírám 
vše možné, co se dá do dekorací použít. Mám
ráda knihy a historii. Neustále musím něco dělat, 
pak mám radost, že prožitý den nebyl marný.

Bc. Kateřina Kubíková
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Vedoucí domácnosti C



Noví kolegové

Přejeme úspěšnou adaptaci a těšíme se na spolupráci.

Kynčlová 
Martina

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Kubů  
Ivana

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Šípková 
Barbora, DiS.  

     PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI -  
         DOMÁCNOST E   

Pálová  
Marcela

PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI - 
DOMÁCNOST B



NAROZENINY VÝROČÍ

Aktuálně hledáme nové kolegy zejména na pozice:

Podrobnosti o uvedených i dalších volných pozicích naleznete  
na našem webu www.domov-sulicka.cz v sekci Spolupráce.  
Děkujeme předem za váš zájem a těšíme se na vaše životopisy!

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

Lenka Sedlářová 
EKONOMKA - 5 LET

Hledáme nové kolegy

Pracovní výročí

Vedoucí přímé 
obslužné péče

Kulaté narozeniny

Markéta Blahetková  
- metodička

Martin Ječmínek 
- pracovník přímé péče - domácnost Murgašova A

Jiřina Kamarýtová 
- technický úsek

Soňa Myšková  
- pracovnice přímé péče - domácnost D

Martin Tůma  
- pracovník přímé péče - domácnost D

Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let!



Kompletní přehled našich akcí a aktivit naleznete na našich webových stránkách  

www.domov-sulicka.cz  
v sekci Informace a fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku.

www.facebook.com /dozpsulicka /

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

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


