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Aktuality z Domova

Září je pro všechny školáky měsícem, kdy je čas se rozloučit s prázdninovým 
odpočinkem a znovu se vrhnout do studia. Ani u nás v Domově to není jiné. 
Naši uživatelé využívají několika možností vzdělávání, které jim jednak zlepšuje 
schopnosti a vědomosti a jednak jim všem umožňuje pestřejší sociální kontakty s 
dalšími lidmi mimo Domov. Škola nemusí nutně připravit klienty naší služby pouze 
do pracovního procesu. Někteří studenti kvůli svému postižení nebudou nikdy 
moci pracovat, ale škola jim umožní lépe se orientovat v prostředí, dokázat se lépe 
soustředit, poznat nové věci, naučit se používat jisté alternativní či augmentativní 
formy komunikace, rozšíří jim obzor.

Zpátky do školy

Slovo úvodem Aktuality z Domova
Září bylo pro náš Domov velmi přelomovým měsícem, možná 
v celém mém pětiletém působení. Velké mnohaleté úsilí jsme 
završili otevřením nové domácnosti, která je zaměřena na 
klienty s mentálním postižením, kteří potřebují zvýšenou 
ošetřovatelskou péči. Rozvířili jsme mezi mnohými velkou 
diskuzi o tom, co je v oblasti podpory lidí s mentálním 
postižením zapotřebí, čeho je málo, čeho možná někde dostatek. 
Dostali jsme se i do témat, zda skutečně poskytujeme paliativní 
péči o lidi s mentálním postižením a zda jsme první nebo nikoliv. 
Hodně se nad těmito tématy se svými kolegy zamýšlíme 
a možná je zapotřebí si uvědomit, že paliativní péče není pouze 
o posledním doprovázení, kdy je člověk v terminálním stavu. Jde 
také o zvýšenou péči o osoby, které jsou nevyléčitelně nemocné. 
Ke spolupráci jsme si přizvali povolané. Spolupracujeme 
s organizací Cesta domů. Musím říci, že této spolupráce si velmi 
vážím, profesionalita a vysoká odbornost, to je krátce a výstižně 
pár slov o Cestě domů. Nyní snad jen, že nová domácnost začala 
fungovat, má své klienty. Nyní jen si přeji, aby nastal klid 
a pohoda pro práci našich zaměstnanců s klienty.

Sluší se však poděkovat všem, co jsou a byli při nás, především 
zástupci hlavního města Prahy a sponzoři, bez financí by tohle 
všechno nemělo šanci vzniknout. Nicméně bez zaměstnanců 
Domova Sulická bychom nemohli organizaci vůbec 
v této kvalitě provozovat, tedy díky všem, že dáváte 
Domovu to, čím je.

Bc. Lenka Kohoutová
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Aktuality z Domova

Vzdělávání
Mladí dospělí z domácnosti MA Murgašova denně 
navštěvují Modrou školu, která sídlí u stanice metra 
Háje. Škola je baví, je to pro ně jedna z možností, jak 
se dále rozvíjet. Studenti se vzdělávají v základních 
předmětech jako je například český jazyk a matematika, 
ale také mají výuku na počítačích. Jednou týdně mají 
také praxi, kde se učí vařit, uklízet, starat se o domácnost 
nebo zahradu. Momentálně pracujeme s jednou 
klientkou na tom, aby do školy dojížděla zcela sama, 
jelikož to je její přání. Cestu ze školy na Murgašovu zvládá 
již zcela bez problémů, to ostatní společně trénujeme.

Další naši uživatelé se zapojili do vzdělávání, které 
pro ně v Diakonii od září 2017 pořádá společnost 
Euroinstitut. Jako speciální střední škola zapsaná 
v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT vzdělává 
klienty v jednoleté praktické škole. Žáci jsou vzděláváni 
na základě doporučení SPC podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Výuka probíhá v malých 
5 – 6 členných skupinách společně s ostatními žáky 
školy. Výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé – speciální 

pedagogové. Žáci jsou průběžně hodnoceni 
především motivačně a na konci každého pololetí 
obdrží vysvědčení se slovním hodnocením.

Jiná naše jedna slečna dojíždí každý den do speciální 
školy Ratolest v pražských Strašnicích. Škola za 
tři roky procesu dokázala neuvěřitelný pokrok a to 
právě v podpoře při navazování vztahů, v podpoře 
samostatnosti apod. Každodenní rituály spojené se 
školou jsou pro tuto dívku velmi důležité. Učitelé se jí 
individuálně věnují, ona sama jim věří a společně tak 
pracují na rozvoji různých dovedností. Každoročně 
se spolužáky jezdí na týden na školu v přírodě, což je 
rozhodně tou nejlepší odměnou za dobře odvedenou 
práci ve školní lavici. Školička Ratolest je perfektně 
uzpůsobená pro žáky se specifickými potřebami, 
učitelé jsou plní entusiasmu a je znát, že svou práci 
dělají rádi a velmi profesionálně. 

A někteří žáci, se s ohledem na svůj zdravotní stav, 
vzdělávají přímo v Domově Sulická.

A o vzdělávání žáků přímo u nás napsala pár 
řádek paní učitelka Mgr. Blanka Němcová:

Dne 2. září začal školní rok 2019/2020.  Pro čtyři 
žáky ZŠ Boleslavova v Praze - Nuslích z DOZP Sulická, 
domácnosti E nastaly opět pravidelné povinnosti. 
Již máme napsané pro každého z žáků individuální 
plány pro naši další práci. Po dvou prvních týdnech, 
kdy probíhalo opakování a pozvolný nástup běžných 
činností již pracujeme dle rozvrhu. Možná jste slyšeli 
vždy v pondělí klavír, zobcovou flétnu, bubny či 
perkuse z muzikoterapie. Ano, to máme hudební 
výchovu. K vycházkám využíváme čas vyhrazený pro 
tělesnou výchov a  pátky patří relaxaci v Snoezelenu 
v rámci smyslové výchovy. Ve třídě pracujeme při 
rozumové, řečové, výtvarné a pracovní výchově.
Během podzimu se těšíme na návštěvu spolužáků 
z Boleslavky. Společně si chceme užít hudbu, písničky 
i hudební nástroje v muzikoterapii.
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Proběhlo

Ve spolupráci se střední zdravotní školou 
Ruská jsme připravili exkurzi učitelům 
zdravotní školy z tureckého města 
Safranbol. Na programu byla samozřejmě 
prohlídka našeho Domova, představení 
našich služeb, návštěva domácnosti a 
pobyt v multismyslové místnosti snoezelen. 
Současně jsme se snažili nejen přiblížit 

princip sociální péče v České republice 
vůbec, ale i práci našeho Domova na 
humanizaci a na zavedení principů přístupu 
zaměřeného na člověka. Turečtí učitelé 
s o naši práci zajímali, což bylo patrné ze 
zaujatých dotazů, a bylo i zřejmé, že se jim 
náš přístup líbí a je jim blízký.

EXKURZE 
pro učitele z Turecka
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Proběhlo

Byli jsme v Chorvatsku
Dne 31. 8. 2019 jsme s uživateli domácnosti 
D vyjeli na plánovaný rekreační pobyt k moři. 
Vyráželi jsme v půl jedné ráno, abychom 
cestovali za dne a mohli si užít ubíhající krajinu. 
Do cílové destinace jsme dorazili krátce před 
druhou hodinou odpolední a převzali si klíče 
od apartmánu, kde se již většina uživatelů díky 

předchozím zkušenostem plně orientovala. 
Náplň pobytu se skládala z koupání, relaxace 
na pláži, vycházek do blízkého okolí, grilování, 
nácviku běžných dovedností, zejména v oblasti 
hygieny, nácviku vaření a péče o domácnost. 
Rovněž jsme se účastnili celodenního výletu 
na lodi, se kterou jsme objeli celý ostrov Rab. 

Několikrát jsme byli na vycházce ve městě, 
kde jsme se prošli historickou částí města, 
prohlédli si místní krámky a tyto vycházky jsme 
si zpříjemnili poctivou zmrzlinou. Pobyt rychle 
uběhl a všichni zúčastnivší se vyjádřili, že příští 
rok by jeli rádi znovu. Do Prahy jsme dorazili 
v sobotu krátce po jedenácté hodině večerní.



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 setkávají, aby mohli společně sdílet 
svoje zkušenosti a nápady. 

14. července jsme přivítali hosty z Maďarska, Anglie a Bulharska na 
našem detašovaném pracovišti Murgašova, kde se potkali s našimi 
mladými dospělými. Všem klientům se setkání moc líbilo a hodně si 
rozuměli. Lidé ze zahraničí měli možnost nahlédnout, jak to chodí u nás, 
co děláme jinak, jak se nám zde žije a podobně. Společně na uvítanou 
jsme hráli seznamovací hru, která byla moc fajn. Poté naše klientka 
Marie měla přání ukázat svůj pokoj. Prošli jsme společně domácnost 
a poté si ugrilovali masíčko a upekli buřty. 

Spolupráce 
s organizací Lumos
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Proběhlo



Ve dnech 5. 8. – 7. 8. 2019 jsme se vypravili na rekreační pobyt 
na řece Sázavě s celkovou délkou vodní trasy 12 km. Této 
prázdninové akce se účastnilo celkem sedm uživatelů, kteří 
po celou dobu měli k dispozici osobní asistenci v podobě sedmi 
zaměstnanců, kteří pomáhali se zajištěním bezpečnosti 
a naplněním všech potřeb uživatelů.

Cesta začala na Hlavním nádraží, odkud jsme vyráželi v pondělí 
ráno v 8:05 směr Čerčany, kde jsme přestoupili na osobní 
vlak do Kácova. Po příjezdu do Kácova jsme si v pivovarské 
restauraci Šalanda dali oběd, převzali lodě od pracovníka firmy 

Samba a vyrazili po proudu směr tábor YMCA. Po cestě jsme se stavili 
v kiosku u Čerta, kde jsme se osvěžili domácí limonádou. Poté jsme 
dorazili do již zmíněného kempu YMCA (tábor Jana Masaryka), kde 
jsme se ubytovali v chatkách Tereza. Další den jsme po snídani došli 
na dříví a připravili oheň a pruty na večerní opékání buřtů a po obědě 
jsme vyrazili vlakem na výlet do Sázavy. Po návratu z výletu jsme 
si dali lehčí večeři a posléze se přesunuli k táboráku. Všichni jsme si 
opekli buřty, někteří i chleba, a po příjemně stráveném večeru jsme se 
odebrali ke spánku. Poslední den ráno jsme na lodích hned po snídani 
vyrazili na cestu do Českého Šternberka, kam jsme dopluli okolo 
dvanácté hodiny. Poté jsme vrátili lodě, převlékli se, najedli se a po 
obědě vyrazili vlakem zpět do Prahy. 

Sázava 2019

Proběhlo



Proběhlo Dne 2. 9. nastal ten den, na 
který jsme tolik čekali a tolik se  
těšili. Po úspěšné kolaudaci 
a hektickém dokončování zařizování 
jsme slavnostně otevřeli úplně 
novou domácnost, A. Jak jsme již 
avizovali, tato domácnost je zcela 
unikátní a výjimečná a spojuje 
služby sociální a zdravotnické, kde 
však sociální služby převažují.

Domácnost A, která je součástí Domova 
pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická, je samostatné pracoviště se 
zvýšenou ošetřovatelskou péčí. 

Tato přechodná, či dlouhodobá péče 
je určena pro lidi, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje stálou službu ošetřovatele 
a zároveň není potřebná hospitalizace 
ve zdravotnickém zařízení. 

OTEVŘENÍ 
domácnosti A



Zúčastnil jsem se otevření domácnosti A, bylo mi 
umožněno se tam jít podívat. Potkal jsem tam svoje 
známé a kamarády z Morgašky. Akci uváděla zpěvačka 
Absolonová, zpívala dobře. Na akci zahrála skupina 
Ajeto!. Paní ředitelka mluvila velmi dobře a věcně. 
Mluvili také pan doktor a pan otec Korda. Venku 
byly stánky a pršelo. Během akce se rozdávalo jídlo 
zadarmo, nealko pivo a tak dále. Moc se mi to celé 
líbilo, až na ten déšť. Jinak se mi Áčko líbí, je pěkné, 
nové a pracuje tam jeden můj známý.

Otevření domácnosti A 
očima Ivana Moringla

Domácnost A je zaměřena na pomoc obyvatelům Domova Sulická, kteří potřebují 
při rekonvalescenci (návrat z hospitalizace) na krátkou dobu určitou specifickou 
zdravotně sociální pomoc. Příkladem mohou být poúrazové, či pooperační specifické 
stavy, kdy nelze zajistit klientovi zvýšenou péči a klid na běžné domácnosti. Dále lze 
například zajistit infuzní léčbu v Domově Sulická a nemusí se prodlužovat čas 
pobytu v nemocnici. 

Domácnost A dostala do vínku nejen spoustu přání od MUDr. Kalvacha, Marka 
Bendy, poslance za ODS, europoslance Jiřího Pospíšila nebo starostky Prahy 4 
Ireny Michalcové, ale i požehnání od otce Jiřího Kordy. 



Co se chystá?
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Veletrh sociálních služeb

Návštěva 
z Rottweilu
S přáním navštívit náš Domov nás 
oslovili kolegové z německého města 
Rottweil. Zde sídlí tříletá odborná 
škola pro sociální pracovníky, jejichž 
kvalifikace je zaměřená na pečovatelství 
a ošetřovatelství.  Absolventi pak 
nejčastěji pracují jako pečovatelé 
v domácí péči o klienty s mentálním 
a kombinovaným postižením. Exkurze u 

A aby to nevypadalo, že nás čekají jen konference 
a exkurze, můžeme se těšit na drakiádu, grilovačku 
a návštěvu cirkusu Humberto. 

Náš Domov se jako vystavovatel zúčastní Veletrhu 
sociálních služeb, který pořádá Městská číst 
Prahy 12. Veletrh se koná 3. října ve druhém patře 
obchodního domu Prior, kde se návštěvníci budou 
moci seznámit se širokým spektrem sociálních 
služeb, které poskytují neziskové organizace. Stejně 
jako v minulých ročnících nebudou chybět služby 
pro rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, 
seniory, cizince a další. V průběhu dne se lidé budou 
moct dotazovat pracovníků vystavujících organizací 
na vše, co je zajímá. Součástí tradiční akce budou i 
tematické workshopy jednotlivých organizací. 

nás proběhne 23. října 
a my doufáme, že pro 
učitele z Rottweilu bude co 
největším přínosem.



Sociální služby 
z různých úhlů 
pohledu

V tomto čísle jsme se chtěli zamyslet 
nad tím, jak mohou vidět sociální služby 
lidé, kteří mohou rozhodovat o jejich 
budoucnosti a ti, kdož v sociálních 
službách pracují. S otázkami jsme 
oslovili Ing. Markétu Pekarovou 
Adamovou, Ing. Zdeňka Stanjuru, naši 
paní ředitelku Bc. Lenku Kohoutovou 
a kolegyni Mgr. Marcelu Bokůvkovou, 
která v sociálních službách pracuje již 
řadu let.

Kam dál… ?

Máme za sebou pět let a já se nerada ohlížím do 
minulosti, proto začínám přemýšlet o tom kam 
posuneme Domov Sulická dál.

Není to jen o tom, co si ředitel naplánuje, jaké 
má vize. Jeden sám nic nezvládne. Pracujeme 
v týmu. Mnoho let pracujeme s kolegy ve vedení 
v uskupení „Týmu změny“, který se zabývá právě 
tématy kam dál…

Domov Sulická stále aplikuje ve své činnosti 
přístup zaměřený na člověka, v tomto chceme 
pokračovat a prohlubovat naše vzdělávání 
v tomto ohledu. Chceme být zařízením pouze pro 
dospělé klienty a v budoucnu bychom rádi snížili 
počet lůžek. To, co bychom rádi navýšili 
v budoucnu je bydlení v chráněných bytech.

Za dobu pěti let jsme prošli velkým přerodem, proto 
vidím budoucnost ve vzdělávání. To, co jsme se 
naučili, to, co jsme zavedli a zavádíme v Domově 
Sulická, může být dobrým příkladem pro druhé.

Mojí osobní velkou vizí do budoucna je 
specializované zařízení pro osoby s mentálním 
postižením, kteří trpí agresivními stavy. 
Zajímáme se o reformu psychiatrické péče, která 
se dotýká i osob s mentálním postižením. 

Nicméně, co potřebujeme, abychom se 
mohli zcela bezpečně dále rozvíjet je stabilní 
financování a podpora našich zřizovatelů. 
Rádi se budeme podílet na důstojné péči pro 
osoby s mentálním postižením, kteří žijí 
v pobytových službách, ať je to jak chce, ze dne 
na den pobytové služby nelze zrušit ani na sto 
procent deinstitucionalizovat, proto je nutné, 
aby pobytové služby byly humanizované, 
příjemné a s jasným zacílením na každou 
jednu osobu.

Kam dál? 
Jen dopředu.

Jak to vidí Lenka Kohoutová  
ŘEDITELKA DOMOVA SULICKÁ



Sociální služby z různých úhlů pohledu

Jak to vidí Ing. Markéta Pekarová Adamová

Říká se, že karavana je jen tak rychlá, jak rychlý 
je poslední velbloud. Toto přísloví lze vztáhnout 
i na naši celou společnost - je jen tak silná, 
jak silní jsou ti nejslabší v ní, a jak se o ně ta 
společnost je ochotna a schopna postarat. 
Sociální služby, které se právě o ty slabší mezi 
námi starají, by se měly ubírat směrem k lidem, 
kterým mají pomáhat, vycházet vstříc jejich 
skutečným potřebám a požadavkům. Klíčové 

jsou zde dostupnost, kvalita a individuální 
přístup ke klientům. 

Problémů, se kterými se sociální služby 
potýkají, je více. Jedním z nich je i nedostatečné 
společenské ocenění pracovníků v sociálních 
službách, mimo jiné to finanční. Potřebné je 
víceleté financování, které napříč stranami 
politici sice podporují, ale změna zákona je stále 

v nedohlednu. Rozvoj služeb, zejména dnes 
ještě málo (pokud vůbec) dostupných, jako 
například hospice pro děti, odlehčovací služby 
pro rodiny s dětmi s PAS, služby pro klienty 
s PAS obecně (i ty dospělé) atp. Dále také 
lepší dostupnost služeb pro osoby s demencí, 
Alzheimerem atd. a v neposlední řadě důraz na 
služby zabývající se prevencí a osvětou.

PŘED ZMĚNOU PO ZMĚNĚ



Sociální služby z různých úhlů pohledu

Jak to vidí Mgr. Marcela Bokůvková

V pobytových sociálních službách jsem začala 
pracovat před cca dvaceti lety. Pokud bych měla 
porovnat situaci nynější se způsobem poskytování 
sociální služby po roce 2000, tak rozhodně 
musím konstatovat, že se kvalita pobytových 
služeb zlepšila. V průběhu těchto let se většina 
poskytovatelů službu humanizovala a nadále 
v tomto směru pokračuje, tak jako my zde. Někteří 
zvolili cestu transformace, ale bohužel se výjimečně 
v některém zařízení zakonzervovala i úroveň péče, 
která v ČR převládala před rokem 2000. Poptávka 
po „umístění člověka“ v pobytových zařízeních se 
nijak zásadně nesnižuje, zvyšuje se zájem 
o tento typ služby ze strany osob s psychiatrickým 
onemocněním anebo s demencí.

Co však v současné době pociťujeme jako zásadní a 
těžko uchopitelný problém, je vysoká fluktuace 
a nedostatek kvalifikovaných pečujících osob. Naše 
populace stárne, nezaměstnanost je na nejnižší 

úrovni za posledních 20 let. O práci v sociálních 
službách je malý zájem, což jistě souvisí s nízkou 
prestiží profese pracovníka v sociálních službách, 
náročností tohoto povolání a nedostatečným 
finančním ohodnocením. 

Pracovníci slouží často přesčasy, investují energii 
do zaškolování nových kolegů, kteří nakonec odejdou, 
mnozí mají další zaměstnání, aby uživili své rodiny či 
platili exekuce. Bývají unavení. Situaci nijak neulehčují 
některé početné domácnosti klientů, kde není dostatek 
soukromí ani klidu, a kde se objevuje ve zvýšené míře 
problémové nebo agresivní chování. Rovněž někteří 
pracovníci zažívají pocit marnosti nebo dokonce 
vnitřního rozporu v tom, jak má služba vypadat a v tom, 
jaké jsou jejich reálné možnosti v ovlivnění kvality služby, 
což opět může souviset s fluktuací.

Abychom mohli jako organizace dál kráčet ve 
zvoleném směru, kterým je neustálá snaha 

o zlepšování kvality naší služby, tak bychom se 
měli zejména na tyto tři oblasti: jak získat 
a současně udržet dostatečný počet kvalifikovaných 
a motivovaných pracovníků, postupně snižovat 
kapacitu na vícečlenných domácnostech 
a pokračovat v soustavném zavádění specifických 
metod práce zaměřených zejména na problémové 
chování, sexualitu osob s mentálním postižením 
a paliativní péči. 

Rozhodně nesmíme zapomínat na to, že lidé, 
kteří zde žijí, sdílí svůj život s cizími lidmi, které si 
nevybrali a na místě, které si dobrovolně nezvolili. 
Se vší pokorou bychom měli mít na paměti, že 
ústavní prostředí má své limity, za které prostě jít 
už nelze. Ale to neznamená, že se nebudeme snažit. 
Naopak. Jednou bychom totiž mohli v podobném 
zařízení skončit také my sami… 



Sociální služby se neskutečně pozitivně za třicet let 
svobody změnily. To si musíme přiznat a v rámci diskuse 
ve společnosti pochválit. Nicméně máme ještě hodně 

Sociální služby z různých úhlů pohledu

Lze vyspělost společnosti posuzovat podle toho 
jak se dokáže postarat o svoje nejslabší jedince?

Kam by se měly (mohly) ubírat sociální služby?

Jak vidí sociální služby pravicový politik?
Na to jsme se zeptali předsedy poslaneckého klubu ODS Ing. Zbyňka Stanjury

Domnívám se, že společnost se tak má a vlastně musí 
posuzovat. Jde o to, jak  můžeme pomoci a co umíme 
zajistit. Jak si nastavíme standardy takové pomoci. 
Na prvním místě se má postarat rodina. Pokud to 
z objektivních důvodů rodina nezvládne, pak je zde 
společnost, která by měla nabídnout pomoc v mnoha 
variantách. Klient a jeho rodina si pak může vybrat. 
Úkolem nás zákonodárců je správné a spravedlivé 
nastavení systému jako celku.

práce před sebou. Kromě důležité a vlastně neustálé 
diskuze nad financováním sociálních služeb, což je 
samozřejmě důležitý faktor, pak mi zde ale chybí 
diskuze nad systémem sociální služeb. Postrádám 
diskusi o klientech, kteří služby využívají, jak se v 
nich cítí, co by potřebovali a jak my k tomu můžeme 
pomoci. Můj dlouhodobý konzervativní názor vidí 
budoucnost sociálních služeb pro klienty v jejich 
přirozeném prostředí, s dostatkem odlehčovacích 
služeb, které pomohou jednotlivým rodinám s péčí na 
přechodnou dobu. Současně nemůžeme zapomínat na 
pobytové služby, které budou velmi důstojnou pomocí 
u lidí, kteří nemohou žít sami ve svém přirozeném 
prostředí. Chtěl bych sociální služby v mnoha 
variantách, kdy si ten, kdo je potřebuje, může vybírat. 
To dnes bohužel často nejde.



Věčné téma u sociálních služeb je a bude financování. 
Bylo by dobré financování vzít za úplně jiný konec. 
Musíme si uvědomit, že existují rozdíly mezi 
odměňováním pracovníků sociálních služeb ve veřejném 
a neziskovém sektoru. Navyšování tabulkových mezd 
pomůže jen těm prvním a vlastně vytváříme určitou 
nerovnost. Je nutné vytvořit spravedlivý systém 
přerozdělování finančních prostředků do sociálních 
služeb. Klíčová musí být kvalita služeb a úplně podružné, 
jakou právní formu či z jakého sektoru organizace 
nabízející sociální služby pocházejí.

Co si myslíte, že je největším problémem 
v sociálních službách? Pokud si myslíte, že 
to jsou hlavně peníze, dokážete si představit, 
jak sociální služby - zejména do budoucna – 
financovat?

Tedy bych rád řekl jediné, je nutné nastavit systém, 
kdy státní finanční prostředky půjdou za jednotlivým 
lůžkem nebo hodinou práce například u terénních 
služeb. Je nutné rozvolnit ruce v tom, že pokud si 
klient chce doplatit za určitý nadstandard, má mít tu 
možnost. 

I když vím, že toto nebylo v otázce, chtěl bych 
poděkovat všem pracovníkům v sociálních službách 
hodně zdraví a sil při jejich práci. Sociální služby 
navštěvuji, zajímám se o tuto problematiku a vím,  
že to mnohdy není jednoduché. Osobně znám 
Domov Sulická a vím, že paní ředitelka L. Kohoutová 
a její tým odvádí úžasnou práci.

V tom co děláte, jste dobří a já si vaší práce 
moc vážím.
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Jak se u nás bydlí?

Domácnost 

MA MURGAŠOVA
Budova na našem detašovaném pracovišti je 
rozdělena na několik tři domácnosti, jednou z 
nich je tzv. domácnost MA, kde ve dvou podlažích 
trvale žije 16 uživatelů v jedno a dvoulůžkových 
pokojích, sdílí sociální zařízení, obývací pokoj, 
kuchyňku a technické zázemí s pračkou, 
sušičkou a místností na věšení prádla.

Na patře MA2 žijí mladí lidé od 14 do 26 let, 
s ohledem na věk je vedeme k plnění povinné 
školní docházky, jeden student navštěvuje 
ZŠ Ružinovská, která se nachází v blízkosti 
DP Murgašova a momentálně tam dochází 
již zcela samostatně. Dalších 6 studentů 
navštěvuje obor Praktická škola dvouletá na 
ZŠ a SŠ Kupeckého (Modrá škola), kam denně 

dojíždějí.  Jeden uživatel navštěvuje dvakrát 
v týdnu Euroinstitut. 

Na patře MA3 žijí uživatelé od 29 do 44 let. 
Jejich aktivity se tak více orientují na práci 
a pracovní uplatnění. Uživatelé navštěvují 
dílny na Sulické, kde jedna uživatelka dochází 
například do kavárny, kde se může dostatečně 
připravit na případné zaměstnání. Dva 
uživatelé ještě navštěvují cvičné pracoviště 
Café Martin, kde probíhají nácviky vaření. Také 
dva uživatelé nově navštěvují dvakrát v týdnu 
Euroinstitut. 

Pracovníci přímé péče zajišťují společenské 
a kulturní vyžití uživatelů. Organizují různé 

druhy společenských akcí jako například 
Halloween, Hawaii párty, grilování na zahradě, 
čajová zahrada. Organizují výlety po celé 
ČR a také zajišťují rekreační pobyty mimo 
Domov. Podnikáme také další zájmové aktivity 
jako například společné vaření, kondiční 
cvičení, nácviky samostatného nakupování, 
cestování do školy a zaměstnání. Na tomtéž 
spolupracujeme s organizací „Fosa“. Také 
spolupracujeme s komunikační specialistkou, 
která s klienty pracuje na rozvoji jejich aktivní 
i pasivní slovní zásoby, orientaci v čase, 
podporuje je v samostatném rozhodování, 
praktické a funkční komunikaci. 



Představujeme Vám

Vedoucí domácnosti MA
  Jaká je Vaše pracovní náplň v Domově Sulická? 
Pracuji na pozici vedoucího domácnosti MA, kde žijí 
klienti s nižší mírou podpory. Čili v mé náplni práce je, 
abych zajistil celkový chod domácnosti a aby naši klienti 
dostali vše, co potřebují a po čem touží. Také abychom 
je společnými silami posouvali v životě dál a dál. 

 Co máte na své práci rád? 
Když vidím, že se klienti naučili něco nového, že něco 
dokázali, že někam se posunuli, a to, že jsem k tomu 
já mohl něčím přispět. Celkově mi naše domácnost 
strašně přirostla k srdci. Mám rád, když se s klienty 

můžeme společně zasmát, když mě přijdou 
jen tak pozdravit do kanceláře a vidím, že jsou 
spokojení.  

 Co Vás baví ve volném čase – jak si nejlépe  
 vyčistíte hlavu od všedních starostí? 
Od pěti let hraji závodně fotbal. Takže je to můj 
největší ventil, kde pustím všechny všední 
starosti z hlavy. Také chodím plavat, hrát squash 
nebo beach volejbal. Ale nejvíc volna trávím 
se svým partnerem, se kterým hodně času 
věnujeme naši chovatelské stanici psů. A jelikož 
jsem 300 km od své rodiny, tak když je možnost, 
jsme s nimi. 

Josef Kopčil
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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 zájema těšíme se na vaše životopisy!

Hledáme nové kolegy

Komunikační 
specialista  

pro oblast AAK

Pracovník 
přímé obslužné 

péče

Všeobecná 
zdravotní 

sestra

32 4

Asistent 
chráněného 

bydlení

1

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

 Nikola Juklíčková 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost B

Iva Marek 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost B

Monika Muroňová 
zdravotní sestra

Zdeňka Nová 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost C

Irena Jahnová 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost B

Jan Sünderhauf 
pracovník v přímé péči 

Domácnost A

Anita Coněva 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost D

Monika Kadlecová
pracovnice v přímé péči 

Domácnost E

Myroslav Mostovyy 
zdravotní sestra

Štěpánka Slavíková 
pokladní

Mgr. Lucie Dostalová 
vedoucí 

domácnosti A

Michaela Pálková 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost F

Monika Smrčková 
pracovnice v přímé péči 

Domácnost A

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

Jana Malchárková

Kulaté narozeniny 
našich klientů

Jan Plšková
Kulaté narozeniny

Pracovní výročí

Ondřej Brabec 
20 let

Lucie Hamáčková 
30 let

Bc. Lenka Kohoutová



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

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

www.domov-sulicka.cz  
Fotky z mnoha našich akcí na našem Facebooku. 

www.facebook.com /dozpsulicka /

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


