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Aktuality z Domova

Náš Domov odstartoval letní kampaň „Sulická na triku“. Touto kampaní a prodejem 
originálních triček chceme upozornit na velký nedostatek asistentů a dobrovolníků 
napříč sociálními službami. 
Ti, kteří nemají možnost stát se asistenty či dobrovolníky, mohou podpořit 
kampaň tím, že si zakoupí tričko a přibalí si ho s sebou, kamkoliv se vydají. Po té 
na dovolené, na výletě, při návštěvě koncertu se v tričku vyfotí nebo natočí krátké 
video se sloganem „Vemte si Sulickou na triko!“. Fotky i videa lze po té zaslat 
Zuzaně Klimasové na klimasova@dozp-sulicka.cz. 
Výtěžek z prodeje triček věnujeme na dofinancování aktivit, na které již našim 
uživatelům nestačí vlastní příjmy, jedná se o doplatek na prázdninový pobyt 
či dovolenou. 
Zájemci o trička, práci i dobrovolnictví kontaktujte Zuzanu Klimasovou na 
klimasova@dozpsulicka.cz. 
Cena trička je 350 Kč a zašleme vám ho na dobírku nebo si je můžete vyzvednout 
přímo v Domově Sulická (Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4). Při té příležitosti vám 
rádi ukážeme naši organizaci i přestavíme práci u nás.

Sulická na triku
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Proběhlo

Domov Sulická spolupracuje od září 2017 
se vzdělávací institucí Euroinstitut. Tato 
spolupráce spočívá ve výuce našich 
uživatelů, kteří navštěvují jednoletou 
praktickou školu. Žáci jsou průběžně 
hodnoceni, což přispívá jejich motivaci 
a na konci každého pololetí obdrží 
vysvědčení se slovním hodnocením. Tato 
výuka je pro žáky velice přínosná, protože 

přináší posun nejen v socializačních 
schopnostech, ale i v praktických
kompetencích, které si v rámci 
vzdělávání upevňují a rozšiřují. Žáci mají 
díky výuce větší zájem o další aktivity 
a do školy se velmi těší.
V pátek 28. 6. dostali všichni studenti 
vysvědčení a hurá na prázdniny!

Vysvědčení v Euroinstitutu

Chci se líbit
Tradiční akce „Chci se líbit“ dosáhla díky návštěvě 
profesionálních kadeřnic ze společnosti „Klier“ 
netradičně velkých rozměrů. Všichni klienti měli 
možnost nechat si upravit vlasy podle svých 
představ na profesionální úrovni. A tak motto 
kadeřnictví Klier „Vaše vlasy – naše vášeň“ 
se stala skutečností i v našem Domově. 
Děkujeme Vám za to.
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Proběhlo

Po velkých přípravách a velkém těšení proběhl 
v sobotu 15. 6. 2019 v areálu Domova Sulická 
již tradiční festival Vítání léta. Cílem této 
každoroční akce je nejen se pobavit a připravit 
našim uživatelům a zaměstnancům krásné 
odpoledne plné hudby, tance, zpěvu a jiných 
aktivit, ale i přiblížit všem, kdo mají zájem, život 
v domově a otevřít naši službu kromě rodin, 
kamarádů a známých i nejširší veřejnosti. 
Letošní program byl opravdu bohatý. 
Vystupovaly kapely zejména v rytmu funk 
a ska a určitě největší ohlas měla romská 
kapela Chave rumungre, která roztancovala 
úplně všechny. Pro děti byl připravený skákací 
hrad a malování na obličej, takže se po areálu 
pohybovalo velké množství Spidermanů. 
Úžasná byla prezentace výrobků dílen, všechny 

zaujaly zejména překrásné obrazy, výsledek 
práce našich uživatelů. Zábavu a radost jsme 
si užili i při divadelním a tanečním workshopu. 
Ve srovnání s loňským rokem přišlo méně 
návštěvníků, nejspíš vinou předpovědi počasí, 
která slibovala vysoké teploty a uprostřed dne 
bouřku, která se našemu festivalu nakonec 
úplně vyhnula. Nicméně je pravda, 
že chladnější počasí by uvítali účinkující 
i návštěvníci.
Všichni bychom si moc přáli, aby se festival 
Vítání léta dostal do širšího povědomí obyvatel 
Prahy, hlavně pak z nejbližšího okolí Domova. 
Aby se tak kdokoliv mohl ujistit, že jiný nemusí 
znamenat ohrožující, ale spíš že jiní a normální 
jsme vlastně všichni.

Vítání léta

Slavnostní 
otevření  
kavárny

Ve středu 5. 6. 2019 jsme s velkou slávou 
otevřeli kavárnu v našem Domově Sulická. 
Nový interiér ve světlemodrých odstínech 
se všudypřítomným motivem levandulí 
přímo vybízí ke chvilce poklidného posezení 
a odpočinku u kávy.
Pro obyvatele a zaměstnance Domova 
jsme připravili širokou nabídku sladkých, 
ale i slaných dobrot, které si mohli pořídit 
za symbolickou cenu 4 Kč. Rozhodně nic 
nezbylo…
Kavárnu můžete navštívit každý všední den 
od 8:00 – 12:00 a od 13.30 -15.30 hod.
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Proběhlo

Hustopřísná domácnost MC byla na sobotním výletě. Počasí, 
zábava, setkání s kamarády, to vše způsobilo, že jsme po návratu 
zážitky z našeho výletu zveršovali. Tak tady to máte. 

Začalo to cestou, cestou necestou 
 -  za Mníšeckou nevěstou, 
 jeli jsme tam busem,  
byl v něm vzdoušek, 

jako když se jede s koňským trusem, 
nebylo to ani za kačku,  
díky našemu Zettépéčku.                                                                

V Mníšku nečekala nevěsta,  
byla tam cesta,  
vybrali jsme jednu ze sta,  
a ta vedla na Mníšeckej festa, 
a tam trhy byly,  
divadlo a muzikanti hráli,  
až jsme z toho hlad dostali.                                                            

A když jsme se napapali,  
tak jsme se se zvířátky pomazlili,  
byli tam koně velký i malý poníci,  
kteří nám uslintali málem i palici, 
tera-pejsci byli všude  

Emcéčko na Mníšeckém festu

a byli moc hodní,  
házeli jsme jim míčky, talíře  
a u toho vypadali cool a módní. 

Pak z dálky hudba nás uchvátila  
a chytlavá melodie nám na cestu  
v hlavě zněla,

Po cestě na bus jsme si zatančili  
a tím si ji pěkně zpříjemnili. 

Emcéčko je hustej tým,  
kam s ním příště,  
kam jen s ním?

Děkujeme:
Tomáš, Marie, Věrka, Honza, Petra, 
Kotě, Stáňa, Bobík, Monika.  

Výlet do Mníšku pod Brdy 
očima účastníků



Co se chystá?
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Navázali jsme spolupráci s organizací Lumos, což je mezinárodní organizace, která 
se zaměřuje na systém péče o ohrožené děti, podporuje péči o biologické rodiny 
a rozvoj náhradní rodinné péče. Při práci v České republice i v zahraničí zapojuje 
skupiny mladých lidí, které spojuje zkušenost se životem v instituci. Tito mladí lidé 
z několika zemí se v létě v na týden v Praze setkají, aby mohli společně sdílet svoje 
zkušenosti a nápady. Právě my je 14. července uvítáme na našem detašovaném 
pracovišti Murgašova a umožníme jim setkání s našimi mladými dospělými.

Na Murgašce budeme v létě hostit 
Lumos a Youth Forum



Co se chystá?
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Prázdniny a dovolené
Většina našich domácností a tedy i uživatelů má jasno, kam se 
o prázdninách podívá a jaká zajímavá místa navštíví. Na domácnosti 
MB na Murgašově již proběhl v termínu od 22. do 28. 6. ozdravný 
pobyt v Líchovech na břehu Slapské přehrady, chystají se do divadla 
Broadway na muzikál Kvítek mandragory a 18. 7. vyrazí do zážitkového 
parku Zeměráj v Kovářově, který aktivní a zábavnou formou přibližuje 
život venkovanů v raném středověku. Ke konci července se vydají na 
výlet parníkem. O prázdninách se budou koupat buď v Aquaparku 
na Barrandově, nebo na koupališti na Lhotce. Obyvatelé domácnosti D 
se zúčastní farmářského víkendu na statku v Bílsku, kde nakouknou 
pod pokličku hospodářství, ale večer si posedí u ohně a zabubnují. 
V termínu 5. 8. vyrazí po řece Sázavě z Kácova do Českého Šternberka 

s jedním dnem stráveným v tábořišti YMCA. 31. 8. vyráží šestice 
kamarádů na týden k moři na ostrov RAB. Mimo tyto aktivity se těší 
na pobyty u Slapské přehrady, kam budou vyrážet na jednodenní 
koupačky, a na pádlování ve Slavii odkud si zaplují vždy někam na 
malinovku a klobásu – třeba na Cindu, do Braníka nebo do Modřan. 
Školáci z domácnosti MA2 Murgašova vyráží od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019 
do Duo campu v Branžeži. Budou spát v chatkách, a pokud dopřeje 
počasí, tak každý den budou ve vodě a taky určitě vyrazí na nějaký výlet 
po okolí či plavbu na lodi. Dále se chystají v srpnu na Hip Hop camp 
2019 do Hradce Králové, kde budou 4 dny bydlet ve stanu. Obyvatelé 
domácnosti B se nebudou vydávat nikam daleko, chystají se grilovat 
a vyrazit na zmrzlinu, případně do bazénu do Lahovic.



Taneční terapie bývá v některých definicích 
označována jako komunikativní prostředek 
založený na práci s tělem, kterým lze snížit 
množství adrenalinu v těle a společensky 
přijatelným způsobem se zbavit agresivity, 
strnulosti a apatie. Tím, že jedinec ze sebe 
„vytancuje“ vztek, radost, lásku nebo třeba 

smutek, zvyšuje svou schopnost tyto pocity 
vyjádřit. Jedním z nejdůležitějších cílů je
uvědomění si svého těla a prožitek pohybu.
V rámci taneční terapie se nám v Domově 
daří pracovat recipročně. Lidé s nižší mírou 
podpory pomáhají tančit lidem s vysokou 
mírou podpory, a to vše s lehkostí a jistou 

samozřejmostí. Slouží nejen k rozvoji 
pohybových schopností, ale také jako místo 
sdílení a sounáležitosti. Více o naší taneční 
terapeutce Bc. Petře Knobové naleznete 
v sekci Medailonek.

8

Taneční terapie

Co je coCo je co?
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Jak se u nás bydlí?

Od září 2018 jsme službu chráněného bydlení začali poskytovat v běžné zástavbě v ulici 
Ocelkova na Černém Mostě. Celkem spravujeme 3 byty, z nichž každý je pro dvě osoby. 
V bytech má každý obyvatel svůj vlastní pokoj, společně sdílejí kuchyni, balkon nebo 
předzahrádku a sociální zařízení. 
Chráněné bydlení je určeno pro uživatele s nízkou mírou potřebné podpory, asistenti 
docházejí za klienty dle potřeby, zpravidla minimálně 1x týdně. Pomáháme klientům 
s orientací ve finančních otázkách, s nácviky vaření nebo nákupů, s plánováním času, nebo 
jim poskytujeme doprovod na nejrůznější sportovní, či kulturní aktivity, požádají-li o něj. 
A jaká je největší zakázka našich uživatelů? Téměř všichni do jednoho by si moc přáli mít 
do budoucna stálého partnera a my je v tomto přání maximálně podporujeme. 
Naším společným cílem je, aby se všichni uživatelé osamostatnili a mohli jednou žít 
v běžném bytě, bez závislosti na sociálních službách. Proto základní podmínkou stát 
se obyvatelem našeho chráněného bydlení je mít stálé zaměstnání a spolupráce na 
osamostatňování.

Chráněné bydlení  

ČERNÝ MOST



Řekli o nás 

Taneční terapie Sulická, sociální pracovnice

Představte nám Vaši formu spolupráce 
s Domovem Sulická.

V Domově Sulická se setkávám s klienty jak ze 
Sulické, tak z Murgašovy v tanci a v pohybu
pravidelně jednou týdně. Jedná se o klienty vyžadující 
různou mírou podpory, která vyžaduje i specifický 
přístup. Pravidelným bodem programu je rozcvičení 
před samotnou další pohybovou aktivitou. Snažím se 
o to, aby se klienti cítili „spolutvůrci“ našeho setkání, 
a tak mohou přinést i vlastní CD s výběrem své 
oblíbené hudby, kterou zařadíme do programu. Tím 
dosahuji také posilování jejich jistoty a sebevědomí, 
mohou předvést své „cviky“ a nápady ostatním. 
Všímám si, že se u toho cítí dobře a pokud se zeptám: 
„Kdo má ještě nějaký nápad a chce ho předvést 
ostatním,“ obvykle každý aktivně reaguje. Vyzkouší si 

na chvíli jednak vést skupinu a to naše setkávání pak 
má formu dialogu. Součástí úvodního rozehřátí je 
i poklepávání, promasírování, třesení určitou částí těla 
a práce s dechem.

V rámci jednoho setkání následně zařazujeme různé 
pohybové hry, které jednak rozproudí energii, jsou 
radostné, ale podněcují i k improvizaci a vzájemné 
spolupráci. Zkoušíme tak různé typy chůze (od 
naší normální k pomalé, rychlé, potichu, nahlas, po 
špičkách, po patách, s emocemi – radostně, smutně), 
tvar těla (udělat se co nejvíce vysoký, malý, zakulit 
se…), hru „roztanči dotekem“, kde má každý možnost 
vytvořit svůj vlastní specifický pohyb, který také 
opakujeme. 

Tančíme ve dvojicích, ve skupinkách a je prostor i pro 
vlastní improvizaci. Což je pro někoho náročné, ale 
jsou i ti, kteří se postupně „roztančí“. Zařazujeme také 
zrcadlení ve dvojicích, kdy jeden z páru pohyb (např. 
tvary, cestičky otevřenými dlaněmi) vytváří a druhý 

zrcadlí. Ve dvojici se střídá role iniciátora a toho, kdo 
bude napodobovat.

Tyto hry kromě uvolnění a relaxace mohou také 
pomoci uvědomovat si své tělo, hranice toho
druhého, vytvářet nové pohybové vzorce, zlepšovat 
pozornost. Také někdy tančíme i společně na 
jednoduchou „choreografii“.

Při tanci používáme i různé pomůcky jako jsou 
barevné šátky, které se dají natáhnout, zmáčknout, 
dát přes oči a vidět svět zase jinak, šátkem se 
propojit s ostatními, tančit samostatně.

Na závěr se snažím vždy zahrnout alespoň krátké 
shrnutí a zpětnou vazbu, kterou považuji za
důležitou. Každé setkání je dopředu připravené, ale 
reaguji na specifické potřeby účastníků.
S klienty, jejichž fyzické omezení jim neumožňuje 
tolik možností pohybu, pracujeme v sedě – více
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Bc. Petra Knobová DiS.



Řekli o nás 

s horní polovinou těla, s dechem. Kdo má i v tomto 
více omezení, tam pracujeme s hlavou a například 
zdravější rukou. V tomhle směru nám velmi pomáhají 
nová zrcadla v sále v Domově Sulická.

U některých klientů zapojuji také práci s představami, 
kdy mají na chvíli zavřené oči a následně spolu 
mluvíme, zda se jim objevila nějaká fantazie. A to 
při závěrečné klidné hudbě. Vždy dbám zároveň 
i na  bezpečnost.  

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

Klienti mají pravidelnou aktivitu v bezpečném 
prostředí, kde není žádný pohyb hodnocen nebo
odsuzován, na rozdíl od běžné taneční lekce. Mohou 
zde být „spolutvůrci“ jednotlivých setkání. Ze zpětné 
vazby vyplývá radost a dobrá nálada a do určité míry 

i zlepšení po fyzické stránce, někteří klienti přímo 

zmiňují například uvolnění v oblasti zad.

 Jaký přínos má spolupráce s naším  
 Domovem pro Vás? 

Spolupráce s Domovem je pro mě velkým přínosem 
a příležitostí, kterou s pokorou přijímám. Učí mě 
mnohému, například stále improvizovat, setkávání 
jsou pro mě také zdrojem inspirace, vzájemným 
obohacením, ale hlavně radostí.
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Představujeme Vám

Vedoucí technicko - 
hospodářského úseku
  Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická? 
Zajištuji chod organizace po technické stránce, 
tzn. zajištění drobných i větších oprav, revizí,
atd. Celkově zajistit to, aby prostředí bylo jak pro 
klienty, tak zaměstnance příjemné, bezpečné
a po technické stránce v pořádku.

 Co máte na své práci ráda? 
Různorodost. Práce není jednotvárná, každý den je, 
dá se říci, jiný, což mi vyhovuje. Díky tomu,

že je tato pozice pro mne úplně nová, dává mi to 
možnost rozvíjet se v úplně nové oblasti. 

 Co Vás baví ve volném čase – jak si nejlépe  
 vyčistíte hlavu od všedních starostí? 
Pokud to čas jen trochu dovolí, tak si nejlépe 
vyčistím hlavu cestováním, které je moje velká
vášeň. Samozřejmě i čas strávený s rodinou 
a přáteli mi pomůže oprostit se od všedních 
starostí.

Jana Boumová

12



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

Komunikační specialista  
pro oblast AAK

Všeobecná  
zdravotní sestra

Psycholog  
a psychoterapeut

32 4

Noví kolegové

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

Artjom Malyšev
 

pracovník v přímé péči 
 Domácnost C

Mgr. Jana Jungvirtová 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost E

Monika Kadlecová 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost E

Jiřina Kubová
kuchařka

Pracovník přímé 
obslužné péče

1

Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme  

hodně zdraví a štěstí do dalších let!

Ondřej Kolínský  30 let

Markéta Vokelová 

Kulaté narozeniny 
našich klientů

František Pokorný 40 let

Jana Laštovičková 

Kulaté narozeniny



Paní Ivana žila dlouhá léta se svou rodinou, která jí byla 
nápomocna a to i v posledních dnech jejího života. Do našeho 
Domova nastoupila před 14 lety a bydlela v ulici Žilinská. Byla 
to milá, usměvavá paní. Vždy skvěle opečovávaná a milovaná 
celou rodinou! Zakládala si na vždy upravených vlastech 
nejlépe přímo od kadeřnice, chodila vždy slušivě oblečená 
a upravená. Nejvíc času trávila u malování, od kterého se 
nechtěla hnout. Krásně se smála. S přibývajícím věkem se její 
zdravotní stav změnil, a proto se přestěhovala na Sulickou. 
Zdravotní komplikace zapříčinily krátkou hospitalizaci 
v nemocnici, kde 1. 6. 2019 zemřela.

Ivana Zelenková

Vzpomínáme



Paní Blanka se za všech okolností stále smála, i když jí nebylo 
dobře, vždy měla vlídný úsměv pro své okolí. Byla velmi 
přátelská, i díky své pozitivní povaze ji měli všichni velmi rádi. 
Přijímala vždy péči s vděčností, nikdy nezapomněla poděkovat 
úsměvem a objetím. Milovala svou rodinu. Ráda jezdila do 
přírody a účastnila všech akcí v Domově. Paní Blanka zemřela 
22. 6. Kéž si všichni neseme do života Blančino poselství 
vděku a úsměvu na tváři.

Blanka Chládková

Vzpomínáme



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.


