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MĚSÍČNÍK DOMOVA 
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM SULICKÁ



Slovo úvodem Aktuality z Domova
Z Domova hlásíme, že nevíme jak u vás, ale u nás jede 

jaro na plné pecky. Vybalili jsme grily, ometli jsme 

nánosy z laviček a pilně se připravujeme na Vítání 

léta. Na Vítání léta se snad s vámi všemi potkáme 

a představíme naší tričkovou akci. Více nebudu 

vysvětlovat, jde o překvapení, které v současné době 

připravujeme.

Mějte příjemné jaro 

☺

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ

S příchodem jara přišlo na Sulickou velké stěhování - administrativní úsek Domova 
se z provizorních prostor přesunul do nově postavené administrativní části budovy, 
o jejíž výstavbě jsme vás informovali v minulých číslech. Nové prostory skýtají lepší 
administrativní zázemí pro zaměstnance třeba v podobě větších a modernějších 
kanceláří, více zasedacích a vzdělávacích prostor nejen v místnostech, ale také 
ve speciálně upravených terasách nebo nové prostornější šatny. Celý prostor je 
samozřejmě bezbariérový.

Administrativa má 
nové prostory
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Aktuality z Domova

Domácnost A
V rámci pobytové služby domov pro osoby se 
zdravotním postižením, vytváříme v Domově na 
Sulické samostatné pracoviště zvýšené ošetřo-
vatelské péče zaměřené na péči o uživatele, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje přechodně či 
dlouhodobě zvýšenou ošetřovatelskou péči 
(rozumějme ošetřovatelskou péči zdravotních 
sester) a současně nevyžaduje hospitalizaci 
ve zdravotnickém zařízení. Míra poskytování 
sociální služby však převažuje nad zdravotní 
péčí. Moderně se tomu říká, že jde o službu 
poskytovanou na sociálně zdravotním pomezí. 
Tato domácnost vytvoří v rámci pobytových 
sociálních služeb odpovídající podmínky pro 
osoby s mentálním postižením s akutním on-
emocněním, uživatele s potřebou léčby bolesti, 
s potřebou symptomatické a úlevové péče 
i o uživatele v terminální fázi života.

Samostatné pracoviště zvýšené ošetřovatelské 
péče bude nazýváno stejně jako v ostatních 
případech v rámci DOZP Sulická domácnost. 
Konkrétně se bude jednat o domácnost A. 
Domácnost A je tvořena osmi jednolůžkovými 
pokoji a jedním dvoulůžkovým pokojem. Pro dva 
pokoje bude vždy vybudována společná  
koupelna. 

Pracoviště zvýšené ošetřovatelské péče bude 
v rámci Domova otevřeno pro pracovníky i uži-
vatele Domova tak, aby uživatelé umístění na 
domácnosti zůstávali v rámci možností daných 
jejich zdravotním stavem v kontaktu s komuni-
tou Domova. Půjde však o domácnost s jiným 
tempem života a s tak trochu jinou náplní dne, 
než jsme zvyklí u jiných domácností. Chceme 
však vytvořit prostor, který nebude separovaný 

a nedostupný. Jsme jeden Domov, jen každý 
klient potřebuje trochu jiný přístup. Tato domác-
nost bude opravdu jiná, nejenom skladbou 
klientely, ale také tím, že ve službě bude přímo 
na domácnosti zdravotní sestra, což není u nás 
běžným zvykem.

V indikovaných případech specializované palia-
tivní péče spolupracuje DOZP Sulická se zdra-
votnickým zařízením, poskytujícím zdravotní 
péči typu domácí hospic. V současné době jed-
náme s mobilním hospicem Cesta domů.

Pokud vše dobře dopadne, otevřeme  
v září 2019.
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Proběhlo

Tradiční velikonoční oslava u nás v Domově sklidila jako každý 
rok velký úspěch. Klienti měli možnost vyzkoušet si zvyky, které 
k Velikonocům patří jako např. pletení pomlázek, barvení a malování 
vajíček, ale i výrobu jarních dekorací. Tradičně mezi nejoblíbenější 
činnost patřila ochutnávka jarních pokrmů. Na výběr měli klienti jak 
slanou nádivku, jarní ředkvičkový salát či vaječnici, ale nechyběl ani 
velikonoční beránek a sladká tečka v podobě jahod s tvarohem.  
Dílny nabídly ukázku svých výrobků, které byly i k zakoupení.

Minulý rok se vedení našeho Domova zúčastnilo stáže v německém 
Neudettelsau v místní Diakonii. Letos jsme velmi rádi na oplátku 
přivítali kolegy u nás na Sulické. Během tří dnů jsme je provedli po 
našem Domově, poskytli mnoho informací o naší činnosti, zajistili 
přednášky na různá témata nejen u nás v Domově, provedli je 
Prahou, zašli na večeři, zajeli do hospicu v Čerčanech a mnoho 
dalšího. V rámci cest za dobrou praxí se budeme do zahraničních 
sociálních služeb vydávat i v budoucnu. Celá stáž byla naplánovaná 
ve spolupráci s CEVRO institutem.

Velikonoce  
v Domově Sulická

Stáž kolegů z bavorské 
Diakonie Neudettelsau
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Proběhlo

Dramaterapie
Dramaterapii lze definovat různými způsoby, často jako záměrné 
využití dramatických - divadelních postupů k dosažení terapeutického 
cíle. Tyto cíle mohou být velmi variabilní, ale tím hlavním by mělo být 
uvolnění tenze, rozvoj empatie, kreativity i fantazie. Nedílnou součástí 
je také improvizace, která může být plánovaná, nebo neplánovaná. 
Dramaterapeutická setkání u nás v Domově vede režisér působící 
v několika profesionálních divadlech. Rozhovor s režisérem Ivo 
Šormanem si můžete přečíst na dalších stránkách v tomto čísle.



Jak se u nás bydlí?

Dovolte nám představit domácnost MC 
sídlící na našem detašovaném pracovišti 
v ulici Murgašova. V naší domácnosti žije 
celkem 15 uživatelů, z celkové kapacity 16. 
Klienti domácnosti MC žijí v samostatných 
garsonkách a využívají jen minimální podporu 
a asistenci. 
Podmínkou bydlení na MC je trvalé zaměst-
nání, docházka do školy nebo do dílen, což 
by mělo vést k následnému žití v chráněném 
bydlení, nejen v rámci Domova, ideálně 
k naprosto samostatnému bydlení v běžné 
společnosti. K tomuto cíli uživatelé postupují 

pomalými krůčky za pomoci 5 asistentů. 
V rámci nácviků s uživateli nakupujeme, 
vaříme, pomáháme jim získat finanční 
gramotnost, učíme je trávit aktivně volný čas. 
Naši klienti pracují na nejrůznějších pracov-
ních pozicích, máme uživatele, který pracuje 
jako pomocník v bance, někteří uživatelé 
pracují v kavárnách, někteří pracují v měst-
ských službách, protože jim vyhovuje pohyb 
venku. Někteří jsou zase zaměstnaní přímo 
v Domově, jako pomocník údržby, nebo jako 
pomocná síla přímo na domácnosti E, kde 
jsou naopak uživatelé vyžadující maximální 

míru podpory. Všichni do práce chodí rádi, 
je to součást jejich života a opravdu jim na 
udržení práce moc záleží. 
Největší zajímavostí naší domácnosti je, že 
máme vlastní kapelu A JE TO!, se kterou vy-
stupujeme  po celé republice na nejrůznějších 
festivalech a často chodíme potěšit seniory 
do domovů. Vždycky je to velká legrace, 
babičky a dědečkové mají kapelu A je to! ve 
velké oblibě.

Domácnost MC



Řekli o nás 

Ředitel Divadelního studia Neklid, o.p.s., 
režisér, dramaturg, dramatický autor, herec, 
lektor herectví a moderování 

externí spolupráce  

Představte nám formu Vaší spolupráce 
s Domovem Sulická. 

V Domově Sulická se zabývám aktivizací klientů 
formou dramaterapie. Je to pojem dosti obšírný 
a v mém přístupu zahrnuje nejrůznější podoby 
spolupráce s klienty. V hlavní budově na Sulické 
mám čtyři rozdílné skupiny, z nichž každá vyžaduje 
specifický přístup jak ke skupině jako homogennímu 
celku, tak k jednotlivým členům té které skupiny. 
Uvedu příklad - ve skupině „vozíčkářů“, jimž postižení 
umožňuje pouze minimální komunikaci, a to mnohdy 
pouze pohybem jedné ruky či měnícím se výrazem 

tváře, se soustředím na aktivizaci způsobem 
následující interakce - předvedu jednoduchý 
herní pohybový nebo výrazový prvek - upoutám 
pozornost klienta - pomahám klientovi v zopakování 
mnou předvedené akce a neustálým opakováním 
se snažím dosáhnout samostatnosti klientova 
provedení. V dětské skupině se věnuji terapii loutkou. 
Se skupinou nejvyspělejších klientů připravujeme 
meziroční výstup v podobě regulérní a plnohodnotné 
divadelní inscenace. Na tomto místě musím zmínit, 
že má další činnost probíhá na pobočce v Murgašově 
ulici, kde mám jednu početně větší skupinu, která 
je do jisté míry odlišná od skupin na Sulické. Pracuji 
s nimi v dvouhodinovém časovém horizontu 
formou dramatických her nejrůznějšího charakteru 
a postupně „propouštím“ klienty dle únavy či snížení 
kvality jejich zájmu. I zde mám okruh klientů, se 
kterými připravuji jednodušší divadelní inscenaci.

 

Jakým způsobem tyto činnosti posouvají  
 náš Domov směrem ke spokojenějším  
 uživatelům? 

Za dobu mé spolupráce s Domovem Sulická 
(patnáct měsíců) s velkým potěšením registruji 
u klientů jistou pozitivní napojenost na mou osobu 
a vnímám dramaterapeutickou aktivizaci klientů 
jako velmi prospěšnou nejen jejich fyzickému stavu 
ale především psychickému rozpoložení. Mohu-li to 
tak nazvat - je to pro ně duševní hygiena.

 Jaký přínos má spolupráce s naším 
Domovem pro Vás? 

Řeknu to jednoduše a prostě - někdy mám pocit, 
že je to terapie i pro mne a rozhodně mne klienti 
otevírají nové obzory a inspirují mne k další 
pedagogické a tvůrčí činnosti v mém oboru.
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Ivo Šorman



Představujeme Vám

Vedoucí přímé obslužné péče
  Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická? 
Jsem zaměstnaná na pozici vedoucí přímé obslužné 
péče. Což v praxi znamená, že vedu tým vedoucích 
jednotlivých domácností, a organizačně zajišťuji 
vedení komunikačních specialistů. Moje pracovní 
náplň je velmi rozmanitá. Jsem v každodenním kolo-
toči schůzek, vyřizování emailů, debat s uživateli 
či pracovníky. Připomínkuji směrnice, spolupracuji 
s různými lidmi… Práce je to živá, kreativní, smyslupl-
ná, na čas náročná, někdy vyčerpávající, ale přes to 
mne naplňuje a dělám ji ráda.

 Co máte na své práci ráda? 
Baví mne kontakt lidmi. Potřebuji je ke svému 
životu, potřebuji je ke štěstí.  :) Pokud cítím, že 
někomu můžu poskytnout podporu, která do-
pomůže k nárůstu kompetencí, samostatnosti, 
rozhodnosti nebo k většímu životnímu komfortu  
– to ať u klientů či pracovníků – naplňuje mne 
to. Ráda překonávám překážky a vlastně i před-
sudky, což je v mém  profesním životě něco co 
mne žene stále dál. Miluju výzvy, i proto cesta 
změny, kterou právě vyšlapáváme na Sulické je 
pro mne hnacím motorem. 

Bc. Barbora Kohoutová
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 Co Vás baví ve volném čase — jak si nejlépe  
 vyčistíte hlavu od všedních starostí? 
Volného času moc nemám.  :) Co mě velmi 
naplňuje je společnost mého psa. Každé ráno 
s ní jdu na hodinovou procházku po žižkovských 
parcích, což je velmi příjemný denní rituál. Baví 
mě mít kolem sebe společnost, trávit čas se 
svojí rodinou, partnerem, přáteli. Ráda si přečtu 
knížku, navštívím divadlo, baví mne cestování, 
ráda zajdu s přáteli do hospůdky. A poslední rok 
začínám zahrádkařit – což je pro tuto chvíli můj 
největší zájem – květinky, bylinky, grilovačka 
a leckdy nicnedělačka na lehátku.



V Domově Sulická žila paní Dominika od roku 2015. Lásku ke 
koním, která ji provázela celý život, u nás prožívala prostřednictvím 
hipoterapie, kam se pravidelně vydávala.  Ráda chodila do cukrárny 
nebo pizzerie, byly pro ni důležité chvíle strávené s blízkými. 
Dominika nás nečekaně opustila dne 2.  4.  2019.

10

Dominka Nováková

Vzpomínáme



Kohoutová Barbora

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

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!

Hledáme nové kolegy

Mzdová účetníSamostatná /ý  finanční 
účetní /pokladní

Všeobecná zdravotní 
sestra

Komunikační specialista 
pro oblast AAK

Arteterapeut

32

2 4

4

Pracovní výročí

Noví kolegové

Vedoucí domácnosti A

Pracovník přímé 
obslužné péče

1

1

Přejeme novým kolegům úspěšnou 
adaptaci a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Boumová Jana
 

vedoucí technicko- 
-hospodářského úseku

Suchopárová Magda
 

pracovnice v přímé péči  
- Domácnost B

Krajňáková Matylda

pracovnice v přímé péči 
- Domácnost F

Kandler Tomáš

pracovník v přímé péči  
- Domácnost MC a CHBBB  

Černý Most

Krajňáková Zuzana

pracovnice v přímé péči 
 - Domácnost B

Mgr. Bokůvková Marcela
 

metodik kvality  
sociálních služeb

Fojtík Miroslav
 

pracovník v přímé péči  
- Domácnost F

Tomanová Marie
 

pracovnice v přímé péči  
- Domácnost MC a CHBBB  

Černý Most

Pagáčová Eva

pracovnice v přímé péči  
- Domácnost F



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.


