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ÚVODNÍ 
SLOVO
PANÍ 
ŘEDITELKY

Úvodní slovo a opětovné zamyšlení se nad tím, co 
bylo. Najednou si člověk uvědomí, co velmi dělný 
tým Domova Sulická za jeden rok zvládl, kam se 
posunul a jak byl prospěšný lidem, kterým asistuje, 
tedy našim klientům.

Stejně jako v předchozích letech stavíme na 
přístupu zaměřeném na člověka, stejně jako v letech 
předchozích se snažíme klientům asistovat tam, kde 
potřebují naši podporu, nikoliv tak, abychom za ně 
vše dělali nebo rozhodovali.

Proto mne neskutečně těší velký zájem klientů o to, 
co a jak budou dělat, a rozvoj klientů v chráněném 
bydlení. Vím, že to nejde u všech stejně, každý klient 
je jiný, každý od nás potřebuje něco jiného, ale prostě 
to jde a po šesti letech je vidět, co je pro nás najednou 
normální a běžné a co v jiných zařízeních zatím takto 
není. Měla jsem možno vést při Domově Sulická dva 
měsíce v zástupu jiné zařízení a přístup zaměřený 
na člověka v našem zařízení a přístup pečovatelský 
v jiném zařízení bylo pro mne osobně nastavené 
zrcadlo. Popravdě jsem asi po čase potřebovala 
vidět, jaký kus práce za Domovem Sulická je. Vždyť 
před pár lety…

Rok 2019 byl pro Domov Sulická neskutečně 
přelomovým. Stavěli a dostavěli jsme nové patro 
administrativy, máme nové šatny a vzdělávací 
prostory, ale co hlavně, díky této stavbě jsme otevřeli 
domácnost se zvýšenou ošetřovatelskou péčí, kde 
jsme připraveni poskytovat a dnes již poskytujeme 
i paliativní péči pro lidi s mentálním postižením. 
Jsme jediní v České republice, kteří se skutečně 
hlásí k tomu, že pro osoby s mentálním postižením 
v případě potřeby umíme spolu se společností 
Cesta domů zajistit důstojnou a humanizovanou 
péči – lidskost a profesionalitu v kombinaci 
s týmem zdravotníků a pracovníků v sociálních 
službách. V Domově Sulická jsme z tohoto kroku 
byli nadšeni, avšak u mnohých jsme vyvolali mnoho 
debat a diskuzí třeba nad tím, zda nějakou službu 
neposkytujeme načerno nebo neregistrovaně. Jsem 
ráda, že vše je vysvětleno, kontrolní orgány shledaly, 
že je vše v pořádku, a my můžeme v klidu pracovat, 
a to především pro klienty, které provázíme životem. 
Rozšířili jsme se kapacitně, trochu přebudovali 
nácvikovou kavárnu a udělali ještě mnoho drobných 
zlepšení, která se vážou ke všem třem budovám 
a třem bytům ve správě Domova Sulická.

Rok stavby, stěhování, otevírání – to je to významné, 
ale nikoliv jediné, co se v Domově Sulická vloni událo.

Již několik let rozvíjíme projekt alternativní 
a augmentativní komunikace a nově jsme zahájili 
projekt sexuality. Oba projekty jsou neskutečně 
těžké, ale zároveň velmi potřebné. V oblasti sexuality 
otevíráme témata, která musí pochopit a přijmout 
zaměstnanci. Nebylo to vždy lehké, ale nyní jsme na 
dobré cestě s vyškolenými sexuálními důvěrníky.

Pokud hovořím o školeních, tedy o vzdělávání, pak 
musím říci, že doba nás dovedla k novým výzvám, 
a my proto připravujeme vzdělávací centrum, kde 
bychom rádi své zkušenosti předávali druhým. Tak 
snad se nám to podaří.

Jsem ráda, že jsem rok 2019 mohla prožít s klienty 
a zaměstnanci Domova Sulická ve štěstí, radosti 
a v mezích možností i ve zdraví. Jsem moc ráda, 
že jsme jeden tým, který na sobě umí pracovat. 
Záměrně hovořím o jednom týmu, učíme se často 
hodně jeden od druhého. Za to patří všem velký dík!

Za tým Domova Sulická 
Lenka Kohoutová



Domov Sulická sestává ze dvou 
objektů, ve kterých se poskytuje 
sociální služba domov pro osoby se 
zdravotním postižením, a dvou míst, 
na kterých poskytuje sociální službu 
chráněné bydlení.

Jedná se o centrální budovu na adrese Sulická 48, kde je 

k dispozici ubytovací kapacita pro 104 osob, a o detašované 

pracoviště na adrese Murgašova 2 s ubytovací kapacitou pro 

56 osob. Chráněné bydlení provozujeme v lokalitě Praha 5 – 

Lahovice s kapacitou 6 osob a Praha 9 – Černý Most s kapaci-

tou rovněž 6 osob. Celková kapacita zařízení činí 172 osob.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo kombinova-

ným postižením ve věku od 3 let.

Domov Sulická nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůž-

kových pokojích, v garsonkách a dvougarsonkách. Ubytovací 

kapacity jsou diferencované na jednotlivé domácnosti, kde 

jsou ubytováni uživatelé na základě svého zdravotního stavu 

a míry potřebné podpory.

Sociální služba domov 
pro osoby se zdravotním 
postižením

Sociální služba je upravena § 48 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednot-

livé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14 prováděcí vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služba chráněné bydlení

Sociální služba je upravena § 51 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednot-

livé činnosti jsou blíže specifikovány v § 17 prováděcí vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Počet uživatelů podle 
ubytování v Sulické, 
Murgašově, v CHB Lahovice 
a CHB Černý Most v roce 
2019

Počet uživatelů 
žijících v zařízení 
v roce 2019 podle 
pohlaví

Počet uživatelů žijících 
v zařízení v roce 2019 
podle věku

 dvoulůžkové DOZP (112)

 jednolůžkové DOZP (17)

 jednolůžkové CHB (10)

 garsonky DOZP (10)

 dvougarsonky DOZP (4)

 13-18 (10 %)

 19-26 (9 %)

 27-65 (77 %)

 66-75 (10 %)

 76-85 (1 %)

 86-95 (1 %)

 muž (63 %)

 žena (37 %)

Cíl sociální služby

Cílem sociální služby Domova Sulická je pomoci zajistit uživa-

telům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost se záměrem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit 

jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na posky-

tování služeb sociální péče v co nejméně omezujícím prostředí.

Standardy kvality sociálních služeb

V Domově se poskytují dvě sociální služby, které jsou v sou-

ladu se všemi legislativními parametry. Zařízení poskytuje 

péči v souladu se standardy kvality a má zpracována vnitřní 

pravidla, metodiky a pracovní postupy tak, aby péče byla 

poskytována bezpečně, v souladu s právy a oprávněnými zájmy 

uživatelů služby a s ohledem na jejich individuální potřeby, cíle, 

schopnosti a zachování důstojnosti.

Obložnost lůžek v roce 2019

V roce 2019 bylo v našem Domově ubytováno celkem 153 osob. 

V průběhu roku odešli čtyři uživatelé do jiných služeb a dva 

uživatelé přešli do služby našeho chráněného bydlení,  

19 uživatelů bylo přijato. V září 2019 jsme otevřeli novou 

domácnost s kapacitou 9 uživatelů, zaměřenou na osoby 

s vysokou mírou podpory a zvýšenou ošetřovatelskou péčí. 

Specifikum doplňování volných kapacit v Domově Sulická je 

dáno tou skutečností, že jednotlivé domácnosti mají svou vlastní 

skladbu obyvatel, a nelze proto ihned přijmout každého zájemce, 

který spadá do cílové skupiny.

Způsob přijímání nových uživatelů

Příjem nových uživatelů do Domova Sulická je upraven me-

todikou jednání se zájemcem o poskytování sociální služby. 

Celý proces administrují sociální pracovníci Domova Sulická 

a probíhá v několika fázích.

Uživatelé sociální služby

Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním postižením ve 

všech stupních (postižení lehká, středně těžká, těžká i hluboká) 

a s různou mírou soběstačnosti a závislosti na péči jiné fyzické 

osoby.

V Domově Sulická jsme schopni řádně zabezpečit péči o osoby 

zcela závislé na péči jiné fyzické osoby, o osoby imobilní, 

trvale upoutané na lůžko, stejně jako o osoby s vysokou mírou 

soběstačnosti a nízkou mírou závislosti. Řada našich uživatelů 

pravidelně navštěvuje terapeutické dílny, ať už v Domově, nebo 

mimo něj. Účastní se běžných činností v péči o domácnost 

(každou středu se ve všech domácnostech vaří), uživatelé 

chodí do podporovaného zaměstnání či komunitních center. 

V roce 2019 docházeli mimo Domov Sulická 3 žáci do základní 

školy (ZŠ Ružinovská, MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, Praha 5)  

a 6 žáků na střední školu (ZŠ a SŠ Kupeckého, Praha  4, 

Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2). Nadále se přímo 

v Domově Sulická vzdělávalo 5 žáků pod záštitou 

ZŠ Boleslavova, Praha 4. V roce 2019 Domov Sulická pokra-

čoval ve změnách zaměřených na humanizaci služby. V roce 

2019 se také dospělí obyvatelé Domova vzdělávali, a to 12 

studentů v praktické jednoleté škole Euroinstitutu v Praze.
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Tým metodiků kvality a koordinátora vzdělávání 
zažil na začátku roku 2019 výraznou personální 
obměnu. Z týmu odešla metodička kvality 
Bc. Markéta Blahetková, kterou nahradila 
Mgr. Marcela Bokůvková, a koordinátora 
vzdělávání Mgr. Miroslava Strnada nahradila v jeho 
funkci Ing. Maria Weisserová. Několik měsíců 
tedy zabralo zaškolení nových kolegyň a celková 
konsolidace týmu.

Následně byla hlavní náplní práce našeho týmu 
práce na směrnicích a metodických postupech 
pro novou domácnost A, tedy domácnost se 
zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Tato domácnost 
byla slavnostně otevřena v září loňského roku. Celý 
tým rovněž participoval na přípravách výběrových 
řízení na nové kolegy, na vzdělávacím plánu kolegů 
z nové domácnosti a na dalších aktivitách.

Soudržnost a spolupráci všech týmů jsme podporovali 

realizací rozvojových výjezdových aktivit ve spolupráci 

s Mgr. Ivanou Šindlerovou a Univerzitním centrem v Telči.

Členům středního a nejvyššího managementu jsme po celý 

rok nabízeli podporu formou rozvojových konzultací zamě-

řených na manažerské role, kompetence vedoucího, silné 

a slabé stránky.

Za velký úspěch považujeme rovněž skutečnost, že byl vydán 

„Protokol sexuality“, dokument, který legitimizuje a legalizuje 

aktivity vybraných pracovníků naší organizace v oblasti 

sexuality a vztahů lidí s mentálním postižením. Vydání 

Protokolu předcházela série vzdělávání a workshopů a taktéž 

spolupráce s právníky, se kterými jsme jednotlivé kapitoly 

pečlivě konzultovali. Následně se ustanovil tým sexuálních 

důvěrníků, jejichž práci řídí koordinátor sexuálních důvěrníků.

Pokračovala metodická podpora týmů stávajících domác-

ností, a to formou metodických schůzek zaměřených buď na 

konkrétní uživatele, nebo na konkrétní procesy. Pokračovala 

rovněž činnost multidisciplinárních týmů a konzultací s ex-

ternisty k různým tématům.

Ve druhé polovině roku 2019 byla zahájena spolupráce s paní 

Kateřinou Balickou, která dochází na pravidelné individuální 

konzultace k problémovému chování konkrétních klientů. Na 

těchto konzultacích je přítomen tým pečujících pracovníků, 

s nimiž je konkrétní chování klienta rozebráno z hlediska 

naplnění jeho individuálních potřeb (Maslow, Pesso). Jedním 

z vyvolávajících faktorů jsou nedostačující podmínky posky-

tování služby, jako jsou například mnohočlenné domácnosti, 

nedostatek jednolůžkových pokojů nebo nedostatek pracov-

níků, které se vyskytují dlouhodobě a jsou v současné době 

prakticky neřešitelné.

METODICKÁ 
PODPORA, 
VZDĚLÁVÁNÍ 
A ROZVOJOVÉ 
AKTIVITY
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Vzhledem k tomu, že za problémové chování lze považovat 

takové chování, které pracovník jako problémové označí, je 

nutné rovněž pracovat s postoji pracovníků, které se významně 

promítají do přímé práce s klientem. Někteří stále jednají 

s dospělými klienty jako s dětmi, např. rozhodují za klienta 

podle hodnot pracovníka, a nikoli podle hodnotového žebříčku 

klienta anebo v jeho nejlepším zájmu, který určí někdo jiný než 

sám klient. Není výjimkou ani očekávání ukázkového chování 

klienta v prostředí, ve kterém by se nezvládl chovat ukázkově 

ani člověk bez postižení. Hledají se pravděpodobné příčiny 

problémového chování klienta. Pokud je reálné individuální 

potřebu naplnit, byla potřeba uspokojena a následovala volba 

strategie, která by mohla vést ke zmírnění tohoto chování. 

Rovněž pokračovala práce na humanizaci naší služby, v rámci 

které jsme se pravidelně jednou měsíčně setkávali v „týmu 

změny“ a řešili strategické kroky pro zaváděné změny a jejich 

ukotvování v praxi.

Praxe a stáže

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci se Střední zdra-

votní školou Ruská, jejíž středoškolští studenti oboru sociální 

činnost k nám po celý školní rok pravidelně dochází každý týden 

na praxe. Následně v rámci praxe u nás absolvovali i prak-

tickou část maturitní zkoušky, a to jak v řádném, květnovém 

termínu, tak i v mimořádném termínu v září. Dále jsme opět 

dobrou praxi sdíleli s přibližně patnácti praktikanty z vyšších 

odborných a vysokých škol zaměřených na sociální práci, 

speciální pedagogiku apod. Získávali zde kompetence v přímé 

péči o naše klienty v jednotlivých domácnostech v souladu 

s potřebami jednotlivých praktikantů i klientů Domova. Náš 

Domov je otevřen také stážím kolegů z jiných sociálních služeb, 

kteří k nám cíleně jezdí za dobrou praxí a se kterými jsme se 

rádi podělili o nabyté zkušenosti a nové poznatky v souvislosti 

se zavedením přístupu zaměřeného na člověka, rozvíjením 

používání alternativní komunikace a také zaváděním různých 

terapií určených pro klienty. Kromě zaměstnanců z českých 

zařízení sociálních služeb jsme ve spolupráci s Centrem zdra-

votně-sociálních studií připravili program pro třídenní návštěvu 

kolegů z německé diakonie z města Neuendettelsau, u kterých 

jsme byli na stáži koncem září loňského roku, a ve spolupráci se 

Střední zdravotní školou Ruská jsme připravili exkurzi učitelům 

zdravotní školy z tureckého města Safranbol. Naše zaměst-

nance se zároveň snažíme vysílat na stáže do jiných zařízení 

v České republice i v zahraničí. V roce 2019 jsme realizovali 

několik stáží, tentokrát zejména do zařízení v České republice 

a na Slovensku.

Vzdělávání a supervize včetně vynaložených 
finančních prostředků

V Domově Sulická klademe na vzdělávání všech zaměst-

nanců, zejména však pracovníků v přímé péči, velký důraz. 

Umožňujeme nad rámec zákonem daných povinných dvaceti 

čtyř hodin vzdělávání dalších dvanáct hodin, které mohou pra-

covníci absolvovat podle vlastních zájmů a potřeb v pracovní 

době. Cílem je nejen profesionalizace našich týmů jednotlivých 

domácností a úseků, ale i posun vzdělávání od povinného 

k zaujatému zájmu o péči o klienty. V roce 2019 jsme pro kolegy 

realizovali téměř 50 školení, která v součtu absolvovalo 750 

zaměstnanců. Největší podíl tvoří zdravotnicko-pečovatel-

ská školení vytvořená na míru potřebám Domova, na kterých 

spolupracujeme se společností NextHealth, s. r. o., a která 

se týkají témat ošetřovatelství, péče o kůži, psychiatrického 

minima, epilepsií, hepatitid a poskytování první pomoci. Velkým 

tématem roku 2019 byla sexualita lidí s mentálním postižením, 

kdy jsme na toto téma uskutečnili ve spolupráci se společností 

Freya, z. s., osm školení pro všechny zaměstnance Domova 

a dále tři školení určená pro sexuální důvěrníky. Stejně jako 

minulý rok jsme připravili mnoho jiných podpůrných školení pro 

kolegy z přímé péče, např. na téma individuálního plánování, 

prevence agresivity, naplňování duchovních potřeb, alternativní 

a augmentativní komunikace, a zejména v souvislosti s ote-

vřením nové domácnosti A jsme ve spolupráci se společností 

Cesta domů připravili řadu školení a stáží na téma paliativní 

péče. I v tomto roce jsme se věnovali školením pro administra-

tivní úsek a manažerským školením pro podporu kompetencí 

vedoucích jednotlivých domácností.

Dále jsme se stali účastníky projektu transformace sociálních 

služeb Ministerstva práce a sociálních věcí Život jako každý 

jiný, který je zaměřen na systémovou a metodickou podporu 

transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb a sociální 

služby komunitního charakteru. V rámci tohoto projektu jsme 

ve spolupráci s MPSV uskutečnili sedm školení, kterých se 

zúčastnili klienti dohromady s pracovníky v přímé péči, a jejich 

témata byla zaměřena zejména na samostatnost našich 

klientů.

Všem zaměstnancům Domova byla po celý rok poskytována 

také podpora v podobě supervizních setkání. V roce 2019 se 

uskutečnilo přes čtyřicet supervizních setkání, dohromady 

250 hodin individuálních i týmových supervizí. Spolupracovali 

jsme se třemi supervizory – Mgr. Kozákem, Mgr. Bednářovou 

a Mgr. Peškem.
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Rozpočet roku 2019 určený na vzdělávací aktivity činil 

1 200 000 Kč, z čehož na školení bylo vynaloženo necelých 

850 000 Kč a na supervizní setkání necelých 150 000 Kč. 

Zbylé peníze byly investovány do vysílání kolegů na různé kon-

ference, nákupu knih do naší knihovny apod.

V loňském roce jsme rovněž pro dva vybrané týmy pracovníků 

v přímé péči a jejich vedoucí zrealizovali dvoudenní výjezdové 

akce do Telče, které byly zaměřeny na podporu týmové spolu-

práce, komunikace a role v týmu.

Terapeutické a duchovní aktivity

I v tomto roce jsme se zaměřili na rozvoj terapeutických aktivit. 

Muzikoterapie se konala jednou týdně v Sulické a jednou týdně 

v CHB Lahovice. Pod vedením dvou certifikovaných muzikote-

rapeutek se každý týden do aktivity zapojilo přes 35 uživatelů. 

I nadále se naši klienti setkávali jednou týdně na taneční terapii, 

kde se nám opět dařilo pracovat recipročně – lidé s nižší mírou 

podpory pomáhali tančit a vnímat pohyb lidem s vysokou mírou 

podpory. Taneční terapie se stabilně účastnilo 30 uživatelů. 

Dramaterapeutická setkání probíhala opět jednou týdně, celý 

rok jsme pracovali na uvedení divadelní hry, jejíž realizace byla 

naplánována na počátek roku 2020 v Divadle Bez Hranic. 

Do nabídky našich terapeutických aktivit jsme v uplynulém 

roce zařadili terapii pohybem, tedy kondiční cvičení s novým 

externím spolupracovníkem Mgr. Štýbrem, cvičení probíhalo na 

detašovaném pracovišti Murgašova vždy jednou týdně pro 10 

klientů.

Nabídku terapií jsme díky nově otevřené domácnosti A obohatili 

o spolupráci s psychoterapeutkou Mgr. Ludmilou Brancúzskou, 

která nabízí svoje služby jak pro uživatele, tak pro naše zaměst-

nance, ocitnou-li se v tíživé a psychicky náročné situaci.

Multismyslová místnost Snoezelen byla v uplynulém roce vy-

tížena na maximum. Sloužila nejen k relaxaci našich uživatelů, 

k pedagogické podpoře i k tematickým hodinám, ale i jako 

prostor bezpečí a sdílení. Naši klienti ji využívali individuálně 

i skupinově. I nadále probíhala školení nových zaměstnanců. 

Pokračovala spolupráce s o. s. 3lobit, které náš Snoezelen 

využívalo ke vzdělávacím aktivitám. V červenci 2019 se Petra 

Konečná a Jana Biňovcová zúčastnily exkurzí do multismyslo-

vých místností na Slovensku.

Nadále jsme kladli velký důraz na uspokojování duchovních 

potřeb našich uživatelů. Vedle pravidelných návštěv farnosti 

Lhotka, ať už nedělních bohoslužeb, či tematických setkání 

s P. Kordou, jsme naše uživatele doprovázeli při individuálních 

modlitbách či rozhovorech s duchovní tematikou. Opět pro nás 

bylo prioritou důstojné doprovázení umírajících, rozloučení se 

zemřelými klienty a uložení ostatků ve společném hrobě na 

hřbitově Zelená liška.

V uplynulém roce rovněž ředitelka Lenka Kohoutová s kolegy-

němi Petrou Konečnou a Janou Biňovcovou sepsaly kapitolu 

s názvem „Paliativní péče v domově pro osoby se zdravotním 

postižením“ do monografie „Paliativní péče v rezidenčních 

službách se zaměřením na uživatele seniorského věku“, kterou 

zpracovali kolegové z domova Sue Ryder a která bude vydána 

v roce 2020.



V roce 2019 docházelo v přímé péči k celé řadě 
procesů, které pomáhaly rozvíjet již započatý proces 
humanizace v Domově Sulická a prohlubovaly tak 
uplatňování přístupu zaměřeného na člověka v praxi. 
Pokračujeme v posilování kompetencí uživatelů 
a v rozšiřování jejich obzorů a možností (spolupráce 
se školami, terapeuty, s dalšími organizacemi – 
Fosa, Rytmus, Asistence.cz, Quip, Nautis apod., 
spolupráce s Centrem podpory transformace, 
s odborníky na problémové chování, komunikačními 
specialisty, dobrovolníky, s blízkými lidmi kolem 
uživatelů, …). S výše uvedenými subjekty společně 
pracujeme na tom, aby uživatelé mohli vést běžný 
život, byli aktivními členy společnosti, udržovali 
a rozvíjeli běžné vztahy a dokázali uplatnit svá práva.

Uživatelé naší služby jsou podporováni v samostatnosti, 

v možnosti se rozhodnout, služba je jim díky individuálnímu 

plánování šitá na míru. Snažíme se s uživateli jednat na 

základě jejich práva, avšak připomínáme, že právo jde ruku 

v ruce s povinností.

V roce 2019 jsme se zaměřili na individuální plánování 

ve formě srozumitelné uživateli, což v praxi znamená, že 

klientovi je plán vytvořen tak, aby mu rozuměl a chápal 

ho (např. fotografie, piktogramy, snadné čtení). Zároveň 

jsme nastavovali profesionálnější spolupráci se zdravotním 

úsekem, což pro uživatele v praxi přináší jasně vymezenou 

podporu v individuálním plánu, která se týká péče o zdraví.

Zaměstnance vedeme k poskytování moderní sociální služby 

(rozvojové aktivity ve formě výjezdních zasedání, supervize, 

pravidelné porady, školení týkající se IP, sexuality lidí s MP, 

humanizace služby nebo problematického chování uživatelů, 

stáže v jiných osvětových zařízeních, možnost participovat na 

změnách organizace, hodnocení služby, pravidelné setkání 

s ředitelem apod.). Snažíme se pracovníky motivovat k tomu, 

aby se vzdělávali ve svém oboru, chceme vytvořit stabilní 

pracovní týmy, jež se budou pomocí sebevzdělávání a zís-

kávání praktických zkušeností snažit poskytovat moderní 

sociální službu.

Změnu jsme zaznamenali v personálním obsazení jednotli-

vých domácností. Domácnosti změnily vedení a získaly nový 

rozhled (dom. F, E, D, A, CHB Lahovice, MA, MC). S nástupem 

nových vedoucích bylo zapotřebí zajistit podporu v rámci 

přímého vedení, manažerských školení, rozvojových kon-

zultací zaměřených na manažerské kompetence, týmové či 

individuální supervize. Noví vedoucí se perfektně zapracovali 

a dále rozvíjejí jednotlivé domácnosti.

Nabídka aktivit v roce 2019 byla jako každý rok velmi rozma-

nitá – volnočasové odpolední aktivity v rámci našich dílen, 

terapeutické dopolední aktivity, hudební festiválek Vítání léta, 

Zabijačka, Den dýně, Velikonoce na Sulické, hraní na kytaru 

s dobrovolníkem Davidem, akce Chci se líbit apod.

ÚSEK PŘÍMÉ 
OBSLUŽNÉ 
PÉČE 
O UŽIVATELE
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Domácnost A je kapacitně koncipována pro 10 uživatelů, 

v současné době zde žijí 3 uživatelé. Domácnost byla 

vybudována pro uživatele, kteří potřebují stálou ošetřo-

vatelskou péči, a tudíž mají i vyšší míru podpory. Často jde 

o uživatele, kteří jsou imobilní, 2 uživatelé mají PEG a různé 

zdravotní problémy. Otevřena byla 2. září 2019. • Ve skladbě 

péče, pomoci a podpory převažuje nad zdravotní péčí posky-

tování sociální služby. Proto se, jako všechny ostatní domác-

nosti, zaměřujeme na běžné aktivity – vaříme, vyhledáváme 

aktivity mimo Domov, plánujeme dovolenou, navštěvujeme 

cukrárny, kavárny atd. • Ke každému uživateli přistupujeme 

individuálně, pracujeme s principem přístupu zaměřeného 

na člověka. Při práci využíváme individuální plánování, 

soustředili jsme se na podporované rozhodování, respektujeme 

individuální potřeby a přání našich uživatelů, rozvíjíme sebe 

i uživatele v oblasti komunikace. • Naše domácnost vytváří 

v rámci pobytových sociálních služeb odpovídající podmínky 

pro důstojné odcházení osob s mentálním postižením. Do 

budoucna se připravujeme uživatele Domova doprovázet. 

Pro tyto případy máme domluvenou spolupráci s Cestou 

domů. Cesta domů je nezisková organizace, která prostřed-

nictvím služeb mobilního hospice umožňuje péči o nemocné 

a umírající v jejich přirozeném prostředí, tam, kde to znají a cítí 

se dobře. • Po třech měsících vzájemného poznávání, soužití 

a zabydlování jsme v domácnosti společně prožili první vánoční 

svátky a oslavili konec roku 2019.

V domácnosti B žije v současné době 22 uživatelů s různou 

mírou podpory. Průměrný věk obyvatel je 62 let. Kapacita 

domácnosti se díky otevření domácnosti A snížila z původ-

ních 25 lůžek na 24 a my jsme mohli z jednoho dvoulůžko-

vého pokoje vytvořit jednolůžkový. • Tak jako v minulosti 

nadále v projektu Alternativní a augmentativní komunikace 

spolupracujeme s komunikačními specialisty a rozvíjíme 

již nastavené podpůrné komunikační systémy. • Velkou 

pozornost věnujeme naplňování duchovních potřeb uživa-

telů. Pravidelně s uživateli navštěvujeme farnost ve Lhotce, 

za uživateli dochází otec Korda, pořádáme rozloučení se 

zesnulými uživateli a vzpomínkové akce. • V roce 2019 

jsme si užili dva ozdravné pobyty v Českém ráji v okolí 

Turnova, návštěvy zámků, houbaření, posezení u kávy či 

u piva atd. • Dva uživatelé začali navštěvovat zařízení 

mimo náš Domov. Jeden uživatel dojíždí do denního stacio-

náře Duha, kde se realizuje ve zdejší pekárně, druhý se zapojil 

do vzdělávání v Euroinstitutu. • Mezi vyhledávané aktivity 

v Domově patří terapeutické dílny. Tyto dílny navštěvuje 

většina uživatelů domácnosti, ať dopoledne, při cílených 

činnostech, nebo odpoledne, kdy se uživatelé seberealizují 

při vaření, odpočívají při relaxaci, hovoří o svých starostech 

v dámském či pánském klubu. • Dvě naše uživatelky 

navštěvují dramatický kroužek, kde každý rok nacvičují 

divadelní hru, kterou před veřejností odehrají v Divadle Bez 

Hranic. • V domácnosti mají uživatelé rádi pravidelné čtení 

na pokračování a filmový klub. Věnujeme se procvičování 

jemné motoriky a prohlubování smyslů terapiemi, u čehož 

bývá často zábava. Velký zájem mají o pravidelné vaření, 

kdy si každou středu uživatelé svépomocí připravují ve-

čeře. • Dvě naše čtenářky pravidelně navštěvují nedalekou 

knihovnu v Novodvorské.

Domácnost A

Domácnost B
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V domácnosti C žije 18 uživatelů s vyšší mírou podpory.  

V roce 2019 jsme pokračovali v procesu individualizace péče, 

pomoci a podpory. Každý uživatel má svůj individuální plán 

a osobní cíle. Začali jsme s převáděním individuálních plánů do 

formy srozumitelné pro uživatele. Ti si již běžně sami určují, kdy 

se chtějí např. vykoupat, kdy si chtějí odpočinout v pokoji, kdy 

chtějí odejít mimo domácnost nebo si chtějí dát něco dob-

rého. • V podporovaném rozhodování uživatelů nám velice 

pomáhal rozvoj v oblasti komunikace a komunikační specialista, 

který místo dvou dnů začal do domácnosti docházet třikrát 

týdně. Čtrnáct uživatelů má již nastavený některý z podpůr-

ných systémů v oblasti komunikace (komunikační lišty, knihy, 

gesta, zástupné předměty, fotografie). • Vytvořili jsme si 

vlastní kuchařku – vybíráme suroviny dle obrázků, vaříme na 

přání uživatelů. Sami jsme si začali péct dorty. Pokud uživatelé 

chtějí, narozeniny slavíme mimo Domov – s přáteli v restauraci, 

v kině atd. Dvakrát jsme vyjeli na dovolenou, jezdili jsme plavat, 

na výlety, kulturní a společenské akce.

V rámci Domova docházejí 4 uživatelé dopoledne do tera-

peutických dílen, kde mají přesně stanovený cíl. Do odpo-

ledních aktivit dílen jsou zapojeni všichni uživatelé. Nadále 

4 uživatelé navštěvují taneční terapii, 4 uživatelé drama-

terapii a 6 uživatelů muzikoterapii. Navíc se v tomto roce 3 

uživatelé zapojili do psychoterapie a se 3 uživateli se začalo 

intenzivně pracovat v oblasti sexuality. Uživatelé se aktivně 

zapojují ve stravovací komisi a sdělují svá přání v oblasti 

stravování. • Stále jsme pracovali na zlepšování prostředí 

uživatelů a vybavování pokojů. Velkou pozornost jsme věnovali 

terase domácnosti. Bylo pořízeno zastínění terasy po celé 

její délce a tím se uživatelům umožnilo pobývat zde libovolně 

v průběhu celého dne. Uživatelé sázeli květiny a byliny a učili se 

o ně pečovat. • V polovině roku nás zasáhla smutná událost, 

kdy zemřela klientka, která zde žila dlouhá léta. Vyrovnávali 

jsme se s touto tragickou událostí – v Domově jsme měli 

rozloučení, jeli na pohřeb a nyní jezdíme pravidelně na hrob. 

Nechceme zapomenout.

V domácnosti D bydlí 16 dospělých lidí se střední a nižší mírou 

potřebné podpory a různého věku. V uplynulém roce se jeden 

uživatel přistěhoval a jedna uživatelka odešla bydlet do chrá-

něného bydlení. • Poskytovaná podpora se soustřeďuje na 

rozvoj běžného způsobu života a mezilidských vztahů klientů. 

Kde nám to charakter služby umožňuje, tam volíme indivi-

duální přístup. Příkladem toho je zapojení klientů do chodu 

domácnosti, kdy službu na úklid nádobí zastává ten, kdo má 

o tuto činnost zájem a chce se v ní zlepšovat; někdo jiný se 

stará o květiny, někdo vynáší tříděný odpad. Individuálně 

přistupujeme i k zájmovým aktivitám uživatelů: na nákup, 

koncert, do RockOpery nebo jen tak posedět do kavárny 

chodí klienti v malých skupinách nebo samostatně v do-

provodu jednoho pracovníka. • Jak se proměňují potřeby 

klientů, mění se i poskytovaná podpora; v reakci na stárnutí 

klientů proto postupně přibývá aktivit s prvky reminiscence. 

Oblíbenou se stala projížďka Prahou, kdy se vracíme na 

místa spjatá s minulostí našich klientů. • Pokračujeme 

v tradici čajování – jednou týdně se scházíme u čaje nebo 

kávy a probíráme, co se zrovna v domácnosti děje, řešíme 

problémy mezilidského soužití a společně se domlouváme na 

plánovaných aktivitách. Využíváme konceptu podporovaného 

rozhodování tak, aby každý mohl vyjádřit svou vůli. • V roce 

2019 jsme uspořádali několik rekreačních pobytů v tuzemsku 

a jeden pobyt u moře v Chorvatsku, který se nám podařilo 

dofinancovat pomocí benefičního koncertu. Realizovali jsme 

také víkendové kempování v menších skupinách. Každý 

z obyvatel domácnosti D tak alespoň na pár dní vystoupil ze 

své běžné rutiny a měli jsme možnost poznat se i z jiných 

stránek, v jiných rolích. • Podpora komunikačních doved-

ností klientů je v domácnosti zajištěna skrze spolupráci s tý-

mem komunikačních specialistek. Jednou týdně se zájemci 

z naší domácnosti účastní v prostorách Domova canistera-

pie. Jedna naše klientka je zaměstnána na zkrácený úvazek 

v Domově, jeden uživatel pak využívá služby podporovaného 

zaměstnávání v organizaci Rytmus, přičemž své pracovní 

dovednosti piluje v kavárně Domova. Čtyři uživatelé pokračují 

ve studiu v Euroinstitutu.
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V domácnosti E žije momentálně 16 uživatelů s nejvyšší mírou 

podpory. Klienti domácnosti jsou ve většině omezeni v ob-

lasti mobility a využívají pestrou škálu ortopedických pomů-

cek. • Začátkem roku nás nečekaně opustila jedna z našich 

klientek, což nás všechny silně zasáhlo. Velice nám pomohlo 

rozloučení, které proběhlo v Domově Sulická, a následně 

i pohřeb. Ostatky byly uloženy do společného hrobu Sulické, 

protože jsme byli těmi nejbližšími, a máme tedy možnost 

a místo, kde na klientku můžeme vzpomínat. • V individuál-

ním plánování jsme se společně s uživateli zaměřili na rozvoj 

dovedností, smysluplné vyplnění volného času a zapojení se do 

života v běžné společnosti. • Uživatelé spolupracovali během 

roku s komunikační specialistkou, která se zaměřovala na 

alternativní a augmentativní komunikaci. Vytvořila pro klienty 

pomůcky, např. komunikační kufříky. Dále jsme aktualizovali 

a dodělávali komunikační pasy, které slouží k lepšímu porozumění 

klientům v neznámém prostředí, zejména při návštěvách lékařů 

nebo při pobytech v nemocnicích. Asistenti se nově podíleli 

na rozvoji IP o srozumitelnou formu, kterou má v roce 2019 

hotovou a využívá 6 klientů domácnosti. • V září roku 2019 

se otevřela nová domácnost A, do níž se z naší domácnosti pře-

stěhovali 2 uživatelé, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou 

péči. Díky tomu jsme do domácnosti přijali 2 nové uživatele, se 

kterými jsme se průběžně seznamovali. • Během roku jsme 

absolvovali 2 ozdravné pobyty. Alespoň třetina klientů se mohla 

na týden podívat mimo Domov do Třemošné. • Podařilo 

se nám o další rok prodloužit školní docházku mimo Domov 

jedné klientce. Dalším dvěma klientům jsme zařídili vzdělávání 

v Euroinstitutu, rovněž mimo organizaci. • Aktivně jsme 

pracovali na nalezení práce pro jednoho klienta, který navázal 

spolupráci s dalšími organizacemi. • Podařilo se nám získat 

několik finančních darů, jeden z nich přispěl na pobyty, další na 

motomed a polohovací pomůcky. V neposlední řadě jsme uspo-

řádali veřejnou akci, kde se vybrala velká finanční částka určená 

na zútulnění domácnosti. • V průběhu celého roku uživatelé 

z domácnosti podnikali za doprovodu asistentů výlety do zoo, 

do bazénu, navštívili divadla, muzea a hudební festivaly.

V domácnosti F žije 12 lidí s různou mírou podpory a specific-

kými problémy v oblasti chování. Převážná většina uživatelů 

jsou muži, pouze dvě klientky jsou ženy. • V loňském 

roce jsme se zaměřili na individuální přístup ke každému 

z klientů. Naší snahou a velkým úkolem bylo otevřít domác-

nost jak v rámci DOZP, tak se zapojit, co nejvíce to bude 

možné, do aktivit v běžné společnosti. Druhým velkým 

úkolem bylo přiblížit samotný život v domácnosti co nejvíce 

tomu běžnému. • V praxi to znamenalo, že se uživatelé 

podíleli na chodu domácnosti – dvakrát v týdnu prová-

děli nácvik vaření. Poznali celý proces, to, že se jídlo musí 

nakoupit, jak se připravuje, vaří, ale také úklid po vaření. 

Zapojili jsme uživatele do péče o jejich pokoj, osobní věci, 

ale také společné prostory (např. prostírání stolů, převlékání 

ložního prádla, vytírání atd.). • Čtyři uživatelé začali bez 

asistence odcházet z domácnosti a svůj volný čas trávit dle 

svého rozhodnutí v prostorách Domova. V rámci Domova 

navštěvovali terapeutické dílny, především truhlářskou 

a výtvarnou dílnu, velmi oblíbeným se stal odpolední pánský 

klub.  Dva uživatelé nadále dojíždí do Euroinstitutu, kde 

se věnují dalšímu vzdělávání. Většina našich volnočasových 

aktivit se odvíjela od mužského osazení domácnosti, to 

znamená, že nejraději uživatelé navštěvovali akce spojené 

s automobilismem, pravidelně chodili na nákupy a podnikali 

výlety dle svých přání. Jednu uživatelku jsme doprovázeli 

na mše do kostela ve Lhotce. Někteří uživatelé využívají 

i služeb osobní asistence k trávení volného času. • Naše 

domácnost za uplynulý rok prošla velkou změnou, a to nejen 

v přístupu k uživatelům, ale také změnou prostředí domác-

nosti. Proběhly změny v pokojích uživatelů a ve společných 

prostorách. Je pro nás důležité, aby naše domácnost byla 

místem, které připomíná domov. Na konci roku jsme se začali 

připravovat na chystanou rekonstrukci koupelny, která bude 

spojená s delším pobytem mimo domácnost. Již nyní ale 

víme, že našich hranic ještě není zcela dosaženo a v rámci 

individuálního přístupu jsme schopni více věcí, než se na 

první pohled zdá.
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Ve dvou podlažích žije 16 uživatelů s nízkou mírou podpory. 

Bydlí v jedno- a dvoulůžkových pokojích, společně sdílí sociální 

zařízení, obývací pokoj a kuchyňku. • Na patře MA2 žijí mladí 

lidé od 16 do 26 let. S ohledem na věk jsou uživatelé této 

domácnosti stále zapojeni do vzdělávacího procesu – jeden 

student navštěvuje ZŠ Ružinovská, která se nachází v blízkosti 

DP Murgašova, a momentálně tam dochází již zcela sám. 

Dalších 6 studentů navštěvuje obor praktická škola dvouletá na 

ZŠ a SŠ Kupeckého (Modrá škola), kam denně dojíždí městskou 

dopravou. U jedné klientky právě probíhá nácvik samostat-

ného cestování MHD. Dva uživatelé navštěvují dvakrát v týdnu 

Euroinstitut. • Na patře MA3 žijí uživatelé od 27 do 46 let. 

Jejich aktivity se tak více orientují na práci a pracovní uplatnění. 

Uživatelé navštěvují dílny v Sulické, kam jedna uživatelka do-

chází do kavárny, kde se může připravovat na zaměstnání. Dva 

uživatelé navštěvují cvičné pracoviště Café Martin, kde probí-

hají nácviky vaření nebo kavárenský kurz. Dva uživatelé nově 

dvakrát v týdnu navštěvují Euroinstitut. • Všechny aktivity 

a nácviky směřujeme k tomu, aby uživatelé těchto domácností 

byli co nejméně závislí na naší službě a byli připraveni na pře-

chod do domácnosti MC a později do chráněného bydlení. • 

V souvislosti s osamostatněním provádíme mnoho nácviků, 

jako jsou například společné vaření v domácnosti, příprava 

snídaní a svačin a samostatný nákup. Uživatelé se učí manipu-

lovat s finančními prostředky, nacvičují samostatné cestování 

do škol a zaměstnání, starají se o svou domácnost a účastní se 

mnoha dalších aktivit. • Spolupracujeme s organizací Fosa, 

která uživatelům pomáhá s nácviky cestování a připravuje 

uživatele na zaměstnání. • Ve spolupráci s komunikační spe-

cialistkou rozvíjí uživatelé svou aktivní i pasivní slovní zásobu, 

využívají podpůrných komunikačních systémů pro lepší orien-

taci v čase (komunikační lišty, týdenní plánování aktivit) a pro 

samostatné rozhodování. • Uživatelé společně s asistenty 

plánují své společenské a kulturní vyžití. Navštěvují festivaly, 

koncerty a kina, jezdí na dovolenou a výlety. Organizují i různé 

druhy společenských akcí v Domově, jako například Halloween, 

havajskou párty, grilování na zahradě nebo čajovou zahradu.

V domácnosti MB žije 24 uživatelů se střední mírou podpory 

ve třech domácnostech. Věkový průměr lidí žijících v domác-

nosti je 53 let. Uživatelů v produktivním věku zde bydlí 16, 

uživatelů v seniorském věku je 8. • V roce 2019 se naše 

domácnost částečně proměnila. V dubnu od nás odešel jeden 

uživatel do jiné služby. Krátce nato zde začali žít 4 noví uživa-

telé. Po dlouhodobé přípravě přestoupil v září jeden uživatel 

do domácnosti MC, kde se uživatelé připravují na samostatný 

život mimo instituci. Tento přechod se ale nepodařil. Uživatel 

přišel vlastní vinou o práci, která byla jednou z podmínek pro 

využívání této služby. V prosinci se tedy přestěhoval zpět 

do naší domácnosti. Hledáme novou práci nejen pro něj, ale 

i pro další tři uživatele, kteří mají zájem pracovat. • Nadále 

pokračuje spolupráce se sociální službou Fosa v podpoře 

samostatnosti. Od našich uživatelů přicházejí různé zakázky. 

Během roku bylo do spolupráce zapojeno 5 uživatelů,  

4 další uživatelé jsou momentálně v pořadníku. Další uživatel 

se osamostatnil v docházení do dílen nebo za kamarády do 

Sulické. Nyní už chodí samostatně celkem 6 uživatelů a další 

zakrátko ukončí nácvik. Dvě uživatelky se dvakrát týdně 

vzdělávají v Euroinstitutu. • Nabízíme mnoho různých 

aktivit v Domově i mimo něj. V Domově probíhá kondiční 

cvičení, dramaterapie, taneční terapie a muzikoterapie. 

Během roku jsme s uživateli podnikli víc než 100 nejrůzněj-

ších akcí mimo Domov – výlety, návštěvy kin, divadel, výstav 

a muzeí, plavání. Během těchto aktivit probíhají nácviky 

cestování v dopravních prostředcích. Nezapomínáme ani na 

duchovní potřeby uživatelů a pravidelně navštěvujeme kostel 

i hřbitov. V průběhu roku proběhly dvě dovolené – v Líchovech 

u Slapské přehrady a ve Skokovech v Českém ráji. Uživatelé 

také hojně navštěvují dílny a cvičnou kavárnu v Sulické. 

Střídavě dochází 19 uživatelů. • V oblasti individuálního 

plánování jsme nově začali s tvorbou individuálních plánů ve 

srozumitelné formě, které jsou určeny výhradně uživatelům. 

Jsou zpracovány tak, aby všichni rozuměli tomu, jaké mají 

cíle, na čem budou pracovat a v čem se mohou rozvíjet. •  

V letošním roce bylo pro naši domácnost velkým přínosem 

vybudování nové cvičné kuchyně. Tato místnost bude sloužit 

nejen k nácvikům vaření uživatelů, ale i k oslavám jejich 

narozenin, k setkávání uživatelů s jejich blízkými, k popovídání 

pracovníků s uživateli apod.

Detašované pracoviště Murgašova, 
domácnost MB
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Detašované pracoviště Murgašova, domácnost MA
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CHRÁNĚNÉ 
BYDLENÍ 
V BĚŽNÝCH 
BYTECH

Domácnost MC Domova Sulická má kapacitu 16 lůžek. Jedná 

se o 12 jednolůžkových a dvě dvoulůžkové garsonky. Uživatelé 

naší domácnosti vyžadují nízkou míru podpory, samostatně 

tedy hospodaří ve svých garsonkách, kde mají k dispozici 

každý svou kuchyňku a sociální zařízení. Mohou si sami vařit 

a mají maximální soukromí, všichni chodí do zaměstnání, čímž 

je bydlení v samostatných garsonkách podmiňováno. • Do 

roku 2019 vstupovala domácnost MC s počtem 14 uživatelů. 

V březnu 2019 byla do pozice vedoucí domácnosti přijata Jana 

Michlanová. Personální kapacita domácnosti byla 4,5 pracov-

níka v přímé péči, ale stejně jako ostatní domácnosti jsme se 

po celý rok 2019 potýkali s nedostatkem personálu. • Avšak 

ani omezené personální kapacity nám nezabránily zapojit se 

do aktivit i mimo Domov Sulická. Byli jsme pozváni na koňskou 

farmu do Barochova, kde někteří uživatelé překonali strach 

a obavy z neznámého a projeli se na koních. Absolvovali jsme 

víkendový pobyt v Harrachově, jednodenní výlety do Kutné 

Hory nebo na Karlštejn a mnoho dalších akcí v Praze, například 

pravidelné plavání v barrandovském aquaparku, matějskou 

pouť, návštěvu botanické i zoologické zahrady nebo pravi-

delný průzkum Krčského lesa. • V roce 2019 se uživateli 

domácnosti MC podařilo s naší pomocí získat samostatný byt 

zvláštního určení v Praze 13 od MHMP, dvě dlouholeté klientky 

se rozhodly pokračovat jako uživatelky našeho chráněného 

bydlení na Černém Mostě a do služby byli přijati 3 noví uživa-

telé. Z domácnosti MB přešel na MC jeden uživatel, který se 

po dvou měsících musel vrátit zpět do domácnosti MB, neboť 

přišel o zaměstnání, čímž přestal splňovat základní podmínku 

bydlení v domácnosti MC. • Významným milníkem pro naši 

domácnost byla rekonstrukce jídelny, která se tak proměnila 

ve cvičnou kuchyň vybavenou moderními spotřebiči, útulný 

obývací pokoj a příjemnou společenskou místnost a přitom si 

zachovala atributy jídelny. Naši uživatelé takovou místnost už 

dlouho postrádali a všichni jsme uvítali, že se konečně můžeme 

scházet i mimo pokoje uživatelů a že máme prostor, kde 

můžeme společně připravovat jídlo, posedět nebo se věnovat 

třeba uměleckým aktivitám. Ale hlavně máme kde slavit… A tak 

jsme vánoční svátky tohoto roku měli možnost strávit pospolu 

v krásném novém prostředí.

Detašované pracoviště Murgašova, domácnost MC

MC
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V roce 2019 jsme si jako chráněné bydlení Lahovice prošli 

několika zásadními změnami, které vedly ke zkvalitnění naší 

poskytované služby a k rozsáhlejšímu naplňování povinností 

vyplývajících ze zákona o sociálních službách. • Navázali 

jsme mezioborové spolupráce pro komplexnější řešení 

problémů a rozvíjení dovedností našich uživatelů. Organizace 

Nautis podporuje naše uživatele v rozvoji dovedností 

a navazování dalších sociálních kontaktů. • Zpříjemnili 

jsme prostředí, ve kterém uživatelé žijí, s důrazem na jeho 

praktické využití a nyní cílíme na osobní prostředí v pokojích 

uživatelů s ohledem na jejich potřeby. V pokojích klientů 

přibyly obrázky na zdech, zrcadla a jiné dekorace, na zahradě 

nám jsou nově k dispozici čtyři záhony k ergoterapii, bazén 

a relaxační zóna. • Pravidelně se setkáváme na neformál-

ních setkáních s opatrovníky, které přispívá ke zlepšování 

spolupráce. Schůzky se odehrávají v přátelském duchu 

a pro opatrovníky jsou cenným prostředkem k získávání 

informací, např. o tom, kdy pojedeme na pobyty a na čem 

právě společně pracujeme.  Účastnili jsme se týdenního 

pobytu a festivalu v Tloskově. • Navázali jsme spolupráci 

s firmou Exxon Mobil, která zdarma provedla práce na naší 

zahradě. • Rozšířili jsme pro naše uživatele síť kulturních 

akcí, kterých se můžeme účastnit zdarma, a to nejen mimo 

naše bydlení, ale i v něm: masopust, RockOpera Praha a další 

koncerty. • Doplnili jsme tým o nové kolegy, kteří vedou 

uživatele k větší samostatnosti (individuální nákupy, nácviky 

běžných dovedností, vaření – tvorba jídelníčku na přání, na-

plňování dalších individuálních přání uživatelů, odstraňování 

ústavních prvků). • Došlo k většímu rozvoji podpory formou 

alternativní komunikace. Ve spolupráci s našimi komuni-

kačními asistentkami jsme rozšířili počet klientů, u kterých 

používáme alternativní komunikaci.

Chráněné bydlení Lahovice
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Chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením je regis-

trováno od roku 2018. Tato služba v rámci Domova Sulická 

spadá pod vedení domácnosti MC a stejně tak pracovníci 

přímé péče z uvedené domácnosti poskytují v chráněném 

bydlení asistenci dle IP uživatelů. • Na počátku roku 2019 

žili v CHB pouze dva uživatelé. Společně obývali jeden byt. 

Oba muži byli původně uživateli služby Domova Sulická 

v domácnosti MC. Asi v polovině roku byly do chráněného 

bydlení přijaty dvě nové uživatelky a další dvě ženy se do CHB 

přestěhovaly z domácnosti MC. • Pracovníci domácnosti 

MC se všemi uživateli chráněného bydlení provádí mnoho 

nácviků, například nácviky orientace v místě bydliště, nácviky 

manipulace s elektronikou, nácviky vaření, trénink komuni-

kace, pomáhají jim vyhledat lékařskou péči v místě bydliště, 

vytvářejí finanční plány, probírají krizové situace, které 

by mohly nastat, a společně pak přicházejí na to, jak tyto 

situace řešit apod. Klientům je poskytována stálá telefonická 

podpora. • Předpokladem života v chráněném bydlení je 

minimální potřeba podpory, protože asistence k uživatelům 

dochází běžně jednou týdně. Je tedy nutné, aby si uživatelé 

dokázali poradit i v zátěžových situacích normálního života. 

Během adaptačního procesu vyšla u jedné z nově přijatých 

žen najevo potřeba vyšší míry podpory, proto jí byla nabídnuta 

možnost přestěhování do domácnosti MC, kde jsou asistenti 

s uživateli v denním kontaktu, kterou uživatelka využila. • 

V listopadu 2019 dva uživatelé našeho chráněného bydlení 

převzali v hotelu Clarion Congress Hotel Prague cenu za ná-

vrat do života od České společnosti pro jakost. • Vzhledem 

k tomu, že dva uživatelé CHB navázali partnerský vztah, bylo 

jim umožněno společné soužití v jednom z bytů. Na konci 

roku 2019 bylo tedy v chráněném bydlení pouze jedno volné 

lůžko, které však bylo rezervováno pro dalšího uživatele 

domácnosti MC, jenž 100% splňuje předpoklady pro samo-

statné bydlení v chráněném bytě a termín jeho nastěhování 

byl určen na začátek roku 2020.



Jako v uplynulých několika letech, co se cíleně 
a koncepčně této oblasti věnujeme, jsme i v roce 
2019 udělali na úseku zaměstnávání našich 
uživatelů velký kus práce. Zaměstnaných klientů 
bylo v průběhu roku celkem 28, z toho 8 v rámci 
provozu Domova Sulická.

Z celkového počtu zaměstnaných klientů jich 
již 16 má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 
Rok od roku intenzivněji a mnohem více cíleně 
spolupracujeme především s organizacemi 
Rytmus, o. p. s., a FOSA, o. p. s., ale i se sdruženími 
Asistence, o. p. s., a Startujeme, o. p. s.

PODPORA PŘI 
HLEDÁNÍ PRÁCE 
A ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
KLIENTŮ
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Individuální práce s klienty a jejich podpora na cestě připravit 

se, najít si a udržet si zaměstnání podle svých představ 

a schopností jsou velmi časově náročné. Nejvíce času 

zaberou nácviky samostatnosti v cestování do těchto služeb 

a následně do zaměstnání a zpět do Domova. Dále se věnu-

jeme nácvikům jednání na úřadech a vyřizování potřebných 

dokumentů spojených s nástupem do zaměstnání. Naše 

uživatele rovněž podporujeme v řešení problémů ve vztazích 

s nadřízenými i s kolegy na pracovišti. Pokud je na straně 

klienta opravdová chuť pracovat, na konci toho všeho je 

dříve či později úspěch. Z naší strany je velmi důležité klienty 

motivovat.

Největším motivačním činitelem jsou finanční prostředky 

získané prací, které vedou k dalšímu osamostatňování 

klientů. Dalším profitem při získání práce je i navázání nových 

sociálních kontaktů, zvládnutí nových sociálních a pracovních 

dovedností, zvyšování sociálních a pracovních kompetencí, 

nárůst sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti, možnost 

být součástí týmu a týmová spolupráce. A to je něco, kvůli 

čemu se rozhodně vyplatí se snažit.



3
3

Forma pracovního uplatnění Počet klientů

Běžný trh práce, chráněné dílny 20

Práce v provozu Domova – prádelna, kuchyň 8

Příprava na zaměstnání 5

Počet klientů zapojených do aktivit v oblasti 
práce celkem 33
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Přehled klientů dle 
formy pracovního 
uplatnění

 běžný trh práce, chráněné dílny

 příprava na zaměstnání

  práce v provozu Domova – prádelna, 
kuchyň



TECHNICKÉ 
ZAJIŠTĚNÍ 
DOMOVA
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Hlavní budova Sulická

Začátek roku 2019 byl ve znamení dokončovacích prací na 

nové přístavbě budovy, která by měla následně sloužit pro nové 

prostory administrativy a nově vybudované pánské a dámské 

šatny pro zaměstnance Domova. Tyto práce byly dokončeny 

v měsíci březnu, kdy došlo i ke kolaudaci a následnému užívání 

nových prostor. V prvním čtvrtletí taktéž probíhaly stavební 

úpravy v prostorách kavárny, která prošla kompletní rekon-

strukcí a k jejímuž slavnostnímu otevření došlo ve druhém 

čtvrtletí. Pořídili jsme také nové stoly a židle do hlavní jídelny 

a markýzy do domácností B a C.

Ve druhém čtvrtletí se naplno rozjely stavební práce k dokon-

čení výstavby nové domácnosti, která má následně sloužit 

klientům se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. V těchto prosto-

rách se bude nacházet i nové zázemí pro zdravotní úsek. I přes 

drobné zdržení, které stavbu provázelo, byla stavba úspěšně 

dokončena a v měsíci září došlo ke slavnostnímu otevření 

domácnosti A, která má kapacitu 9 jednolůžkových pokojů 

s vlastním sociálním zařízením a 1 dvoulůžkový pokoj taktéž 

s vlastním sociálním zařízením. S otevřením nové domácnosti 

došlo i k přesunu zdravotního úseku do nově vybudované am-

bulance a ošetřovny. Byly také rekonstruovány vstupní prostory 

Domova.

Díky nově vybudovanému zázemí pro zdravotní úsek došlo 

k uvolnění prostor v 1. NP budovy. Tyto prostory byly kompletně 

zrekonstruovány a byly využity pro zázemí komunikačních spe-

cialistů a otevření dvou hovoren, Přátelství a Pohoda, určených 

pro individuální konzultace.

Díky úspěšným výběrovým řízením byl zajištěn servis výmě-

níkové stanice, servis vzduchotechniky a dodávky tonerů. Byla 

pořízena lůžka a noční stolky do nové domácnosti. Dále došlo 

k výběrovému řízení na úklidové služby a komplexní zařízení 

serverového a firewallového prostředí vč. aktivních prvků. Také 

byl zaveden systém univerzálního klíče v celém objektu hlavní 

budovy.

V Domově dle potřeby probíhaly i drobné malířské práce, a to 

konkrétně v domácnostech C, E a F, kde došlo k výmalbě 

chodby. Ke konci roku začaly probíhat stavební práce na vý-

měně ležatého potrubí.

Detašované pracoviště Murgašova

Na detašovaném pracovišti Murgašova došlo k vybudování 

dvou samostatných jídelen pro domácnosti MB a MC s kom-

pletně vybavenými kuchyňskými linkami. Docházelo k po-

stupné výměně stropního osvětlení. Dále probíhalo výběrové 

řízení na pořízení klimatizačních jednotek. Toto výběrové řízení 

muselo být bohužel přesunuto do roku 2020. Došlo také ke 

kompletní rekonstrukci venkovního altánu, který slouží pro 

volnočasové aktivity klientů.

Využívané informační technologie

UCT Účetnictví a rozpočet síťová verze 

EMA Evidence majetku síťová verze 

PAM Práce a mzdy lokální verze 

KDF Kniha došlých faktur síťová verze 

KXF Komunikace s bankou síťová verze 

POK Pokladna síťová verze 

SKL Sklady síťová verze 

VYK Výkaznictví lokální verze 

ESS Elektronická spisová služba síťová verze 

Cygnus 2  síťová verze

Vozový park

V současné chvíli má Domov k dispozici 8 vozů sloužících 

k přepravě klientů.

Renault Trafic, r. v. 2008, 
přeprava osob, najetých km: 161 831

Fiat Doblo, r. v. 2006, 
přeprava potravin — krátké jízdy, najetých km: 126 376

Ford Transit, r. v. 2006, 
stěhování materiálu (nejstarší vůz), najetých km: 203 637

VW Crafter, r. v. 2009, 
přeprava osob se zvedacím zařízením, najetých km: 107 779

VW Transporter, r. v. 2009, 
přeprava osob se zvedacím zařízením, najetých km: 159 810

Škoda Octavia, r. v. 2005, 
krátké jízdy, najetých km: 152 063

VW Transporter, r. v. 2009, 
přeprava osob bez zvedacího zařízení, ale s nájezdovou ram-

pou, najetých km: 164 623

Ford Tranzit, r. v. 2018, 
s mechanickou rampou a velkou variabilitou rozmístění 

sedaček a invalidních vozíků, najetých km: 19 608

Spotřeba paliva

Celková spotřeba za rok 2019 v litrech: 

Celkem nafta/rok 4 267,14 
Celkem benzín/rok 503,43

Chráněné bydlení Lahovice

Začátkem roku 2019 byly prováděny dokončo-

vací práce na nově vybudované terase, která se 

nachází ve venkovních prostorách objektu. Dále 

došlo k výměně hromosvodů a části okapů, které 

byly ve špatném technickém stavu. Byla vybu-

dována nová část záhonů, které si obhospodařují 

klienti chráněného bydlení za asistence zaměst-

nanců. Byl také rekonstruován venkovní bazén 

a částečně opravena zámková dlažba.

Chráněné bydlení ČM

Vzhledem k tomu, že v minulém roce došlo ke 

kompletní rekonstrukci bytů, byly tento rok pro-

váděny jen nezbytné údržbářské práce. V jednom 

z bytů byla revitalizována zahrádka, která je jeho 

součástí.



Zdravotní péče je poskytována na základě 
vyhlášky MZČR č. 472/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů pro poskytování 
zdravotní péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb v prostorách Domova 
Sulická a na detašovaném pracovišti 
Domova Murgašova. V budově Sulická je 
provoz ambulance nepřetržitý, 24 hodin 
denně 365 dní v roce. V domově Murgašova 
je provoz ambulance zajištěn zdravotní 
sestrou, která je přítomna v pracovní dny 
od 7.00 do 15.30. O víkendu, svátcích 
a v nočních hodinách je k dispozici na 
telefonu sestra z ambulance Sulická.

ZDRAVOTNÍ 
OBLAST
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Praktický lékař dochází do ambulance dvakrát týdně, 

případně dle potřeby uživatelů. Dle možností dochází klienti 

k praktickému lékaři do ordinace i samostatně nebo v dopro-

vodu pracovníků Domova.

Pediatr dochází dle potřeb uživatelů, případně ho uživatelé 

navštěvují v ordinaci samostatně či v doprovodu pracovníků 

Domova nebo opatrovníků.

Jednou za 14 dnů dochází do Domova psychiatr a dle potřeby 

klientů další lékaři nejrůznějších oborů.

Zdravotní úsek zajišťuje péči odborných lékařů podle potřeb 

a požadavků uživatelů, spolupracujeme se specialisty z celé 

Prahy, za kterými dojíždíme, jak to bývá i v běžném životě.

Dobrou zprávou je, že naše uživatele vozíme po Praze na 

všechna zdravotnická pracoviště zcela zdarma.

Na základě smlouvy se společností Therap – Tilia je všem 

potřebným uživatelům poskytována přímo v budově Sulická 

rehabilitační péče, včetně služeb rehabilitační lékařky.

Rok 2019 byl pro zdravotní sestry plný změn. Největší 

změnou byl přesun stávající ambulance v Domově Sulická. 

Zázemí nové ambulance vznikla v prostorách domácnosti, 

která je primárně zaměřena na klienty s potřebou zvýšené 

zdravotní péče a byla slavnostně otevřena v září roku 2019.

Zdravotní tým se začal profesionálně vzdělávat v oblasti pa-

liativní péče. Navázali jsme spolupráci s registrovaným zdra-

votnickým zařízením, které poskytuje v nepřetržitém provozu 

odbornou multidisciplinární péči lidem na konci života, a to 

v jejich domácím prostředí. Touto organizací je Cesta domů.

Zdravotní péči v roce 2019 poskytovalo 10 všeobecných 

sester v odbornosti 913. Došlo ke stabilizaci týmu a fluktuace 

zdravotních sester byla minimální, což mělo pozitivní vliv 

nejen na vzdělávání v odborné rovině, ale i na vzdělávání 

v sociální oblasti, což je přínosem zejména pro naše klienty.



Rok 2019 byl pro projekt rokem posílení širší 
týmové spolupráce, intenzivní podpory druhé cílové 
skupiny (POP) a pokračování v rozvoji komunikační 
schopnosti uživatelů Domova s využitím prvků 
alternativní nebo podporované komunikace, 
bazální stimulace, preterapie, metod pro jedince 
s PAS, smyslové stimulace a dalších odborných 
metod. Komplexní týmová spolupráce byla 
v projektu nově ukotvena vymezením kompetencí 
vedoucích jednotlivých domácností a dále bylo 
blíže specifikováno provázání spolupráce mezi 
jednotlivými členy širšího týmu.

PROJEKT PODPORA A ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
OSOB S MENTÁLNÍM 
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
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Byla také přejmenována pozice komunikačního asistenta 

na komunikačního specialistu. V týmu AAK i nadále pracují 

externisté – speciální pedagožky působící v konkrétní domác-

nosti. Náš tým se potýkal s nedostatkem pracovnic , zejména 

ve druhé polovině roku, kdy kolegyně studentky ukončily 

studium na VŠ a odešly na jiné pracovní pozice. V tomto období 

zajišťoval komunikační intervenci odborný garant projektu.

Naplňovány byly stanovené cíle pro rok 2019 směrem k uživa-

telům služby – vytváření, doplňování a upevňování používání 

vizualizované struktury dne (časové lišty), rozvoj pasivní 

i aktivní slovní zásoby s podporou komunikačních karet, knih 

nebo s využitím speciálních pomůcek – GoTalk4, GoTalk9 a PC 

programu Mentio a dalších. Zlepšení obousměrné komunikace 

uživatel–POP otevřelo i další oblasti vyžadující podporu týmu 

AAK. Vytvořeny byly nabídkové „manipulační knihy“ v ka-

várně Domova, procesní schémata pro praní prádla v pračce, 

nástěnky s vizualizovanou nabídkou volnočasových aktivit 

a her, vizualizace nákupů a receptů pro samostatné vaření 

v domácnosti se zácvikem uživatele i POP. Průběžně byly také 

ve spolupráci s klíčovými pracovníky a vedoucím domácnosti 

revidovány komunikační pasy a SOS karty.

Pro pracovníky domácností byly pořádány diskuzní a zá-

žitkové semináře zaměřené vždy na požadavky konkrétní 

domácnosti a podporu rozvoje komunikace uživatelů, kteří 

zde žijí. Seminář byl realizován také pro zdravotní úsek. 

Komunikační asistentky vyhotovovaly pro POP zjednodušené 

metodické postupy pro používání konkrétní pomůcky nebo 

vizualizace. Spolupodílely se na „přepisu“ cíle IP do formy 

srozumitelné pro uživatele. Vytvořeny byly návrhy pikto-

gramů pro jednotlivé pozice v administrativě a managementu 

Domova. Projekt byl blíže prezentován delegaci z diakonie 

v bavorském městě Neudettelsau a z Domova Raspenava. 

Pro zajištění sjednoceného přístupu k uživateli jsme se 

aktivně účastnili porad jednotlivých domácností, metodic-

kých setkání pro oblast komunikace a semináře „Sexualita 

lidí s mentálním postižením“. Hlavním ukazatelem kvalitní 

týmové spolupráce bylo a je stálé zlepšování komunikační 

schopnosti jednotlivých uživatelů ve formě odpovídající 

jejich možnostem a snižování míry neporozumění v sociální 

komunikaci.

Děkujeme za spolupráci, inspiraci a zpětnou vazbu při reali-

zované intervenci.

Týmová spolupráce – komunikace v rámci projektu

ŘEDITELKA DOMOVA

SUPERVIZOR – ODBORNÝ 
GARANT

KOMUNIKAČNÍ SPECIALISTÉ VEDOUCÍ DOMÁCNOSTI

KLÍČOVÝ PRACOVNÍKPOP

VEDOUCÍ POP
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Domov Sulická má vlastní stravo-
vací provoz, ve kterém se připravuje 
a odkud se expeduje celodenní strava 
uživatelům – snídaně, svačina, oběd, 
svačina, večeře, druhá večeře. V jídelně 
a v jednotlivých domácnostech je 
zajištěn celodenní pitný režim.

Klienti se stravují přímo v domácnostech, v pokojích nebo 

v jídelně. Strava je poskytována podle následujícího dietního 

systému:

• Dieta č. 3 – normální racionální strava.

• Dieta č. 2 – šetřicí.

• Dieta č. 9 – diabetická.

• Dieta č. 9/2 – diabetická šetřicí.

•  Dieta č. 8 – redukční, bezlepková, popř. jiná dietní úprava 

dle doporučení lékaře.

Jídelní lístek je dle potřeby přizpůsoben zdravotnímu stavu 

uživatele na základě požadavků lékaře a strava je také 

mechanicky upravována (např. mletím). Strava je svým 

složením a množstvím přizpůsobena věku a zdravotnímu 

stavu uživatele. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti se-

znamováni formou jídelních lístků, které jsou k dispozici také 

v alternativní podobě obrázků. Při přípravě stravy se využívá 

aktuálních sezónních potravin a akcí dodavatelů.

Od začátku roku 2016 mají klienti možnost si sami nakupovat 

potraviny a uvařit si jídlo za pomoci asistentů. Vaří si buď 

individuálně, nebo ve skupinách.

Strávníci a zákonní zástupci uživatelů se mohou se svými 

připomínkami a dotazy obracet na členy stravovací komise, 

která se pravidelně schází. Prioritou komise je komuni-

kace s uživatelem a tím jeho spokojenost se stravováním 

v Domově. Stravovací komise řeší kvalitu jídelního lístku, 

sleduje vlastní kvalitu pokrmů, snaží se vyhovět požadav-

kům a přáním strávníků. V roce 2019 jsme připravili mnoho 

nových receptů a zavedli jsme výběry ze dvou jídel k obědu, 

což bylo přijato s velkým nadšením.

Pro detašované pracoviště jsme pro uživatele zavedli obědy 

do jídlonosičů. Uživatelé si jídlonosiče sami umývají. Vaříme 

více z čerstvých a ne zcela známých surovin, jako jsou chla-

zené ryby, cizrna, kustovnice čínská, fazole mungo atd.

Vytkli jsme si cíl stále se zlepšovat v kvalitě a výběru jídel 

a zdá se, že tento cíl naplňujeme.

Přehled obědů odebraných zaměstnanci v předchozích 

letech:

rok 2017 6 711 ks,

rok 2018 7 547 ks,

rok 2019 9 519 ks.

Kvalita našeho stravování je pravidelně dozorována mnoha 

kontrolními orgány. Máme certifikovaný systém kontroly 

kritických bodů HACCP. Ale hlavně si přejeme, aby všem – 

klientům i zaměstnancům – chutnalo.



SOCIÁLNĚ - 
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11Rok 2019 se nesl v duchu nových metod, 
začali jsme záměrně pracovat na cílech 
klientů v jednotlivých dílnách, více jsme 
odlišili nácvik pracovních dovedností 
a volnočasové aktivity. V dopoledních 
hodinách jsme se zaměřili na cílený nácvik 
dovedností a více individuální činnost a do 
odpoledního programu jsme zařadili velké 
množství volnočasových aktivit, jako 
např. dámský klub, pánský klub, modelář-
ský kroužek, turistický klub, klub přátel 
dechovky, muzikoterapii, vaření, čtení aj. 
Škála byla tak pestrá, že si vybral téměř 
každý, ukazatelem nám byla hojná účast 
klientů.

Otevřeli jsme kavárnu v novém kabátě, v roce 2019 proběhla 

její celková rekonstrukce a výsledek je nad očekávání skvělý. 

Nově jsme najeli i na nový systém aktivizace v kavárně, za-

měřili jsme se na přípravu klientů, kteří se ucházejí o pracovní 

místo v pohostinství na podporovaném trhu práce. Probíhá zde 

nácvik kavárenských dovedností, příprava sladkého občerst-

vení, obsluha veškerého zařízení v kavárně, nácvik komunikace 

s klienty i zaměstnanci v rámci prodeje a nácvik finanční 

gramotnosti.

Ani loni jsme nezapomněli na naše tradiční akce, které jsou 

u klientů velice oblíbené. Klienti zde mají možnost seznámit 

se pomocí těchto oslav jednotlivých svátků s tradičními zvyky 

a kulturou našeho národa. Užili jsme si lednovou zabijačku 

a masopust, jaro jsme přivítali velikonoční pomlázkou.

Léto jsme oslavili „Vítáním léta“, podzim dlabáním dýní na „Den 

dýně“ a závěr roku velkou slavností při rozsvěcení vánočního 

stromu. V mezičase těchto svátků jsme navštívili několik akcí 

mimo naše zařízení, jako sportovní a prodejní akce „Fair play“, 

nezapomněli jsme na setkání s našimi sousedy z Prahy 4 při 

akci „Zažít Krč jinak“. Za zmínku stojí i prodejní akce v Kutné 

Hoře a výstava obrazů našich klientů v prostorách komunitního 

centra Salla Terrena. Přivítali jsme v našich dílnách děti ze 

základní školy a měli jsme možnost s nimi strávit celé dopole-

dne. Nahlídli jsme do kultury vietnamské komunity, která nám 

připravila ochutnávku svých tradičních pokrmů. Naši klienti se 

zúčastnili i výtvarné soutěže v zahraničí, konkrétně v USA, kam 

putovaly dva obrazy od našich klientů. Některé akce patří ke 

zvykům Domova již neodmyslitelně a jejich návštěvnost je čím 

dál tím početnější. Jedná se hlavně o tradiční „Bazárek“ nebo 

akci „Chci se líbit“, kterou nám poslední roky pomáhají svým 

kadeřnickým umem zdokonalit zaměstnanci kadeřnického 

salonu Klier.

V roce 2019 se nám podařilo do dopoledních pracovních 

činností zapojit celkem 59 klientů, ostatní klienti se většinou 

účastní volnočasových aktivit.

Velký dík patří našim dobrým duším – dobrovolníkům, kteří na 

nás ani v tomto roce nezapomněli, a to panu Davidovi s jeho 

kytarou, panu Alešovi s přehlídkou vozů nebo dobrovolníkům 

z řad skupiny Mistři štěstí za pomoc při realizaci velkých akcí.



Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo 
ke dni 31. 12. 2019 v hlavní činnosti s kladným 
hospodářským výsledkem, přičemž neinvestiční 
příspěvek zřizovatele UZ 91 zůstal o částku 
173 810,73 Kč nedočerpán (služba CHB – 
neinvestiční příspěvek zřizovatele plně vyčerpán 
a služba DOZP – neinvestiční příspěvek zřizovatele 
nedočerpán o částku 173 810,73 Kč).

EKONOMICKÉ 
ÚDAJE — 
ROZBOR 
HOSPODAŘENÍ
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Výnosy V tis. Kč V %

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 74 352,49 58,055

Státní dotace MPSV 15 643,00 12,214

Příjmy od uživatelů 30 514,63 23,826

Příjmy od zdravotních pojišťoven 4 825,87 4,531

Čerpání z fondů (FRM, rezervní) 5 803,72 0,657

Ostatní výnosy (pojistné, bonusy, příjmy za stravné) 914,99 0,714

CELKEM 128 071,016

Náklady V tis. Kč V %

Náklady na materiál 11 541,06 9,011

Energie 4 561,85 3,561

Opravy a udržování 7 972,14 6,224

Ostatní služby 14 909,68 11,641

Osobní náklady 78 752,29 61,491

Odpisy 4 773,15 3,726

Ostatní náklady (náklady z DDM, pojistné) 5 560,99 4,342

CELKEM 128 071,016

1 HLAVNÍ 
ČINNOST
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Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 109,78 % schvále-

ného, resp. 99,85 % upraveného rozpočtu. Výnosy z prodeje 

služeb byly oproti roku 2018 vyšší o 4,305 %. Oproti roku 2018 

byl zaznamenán

procentuální nárůst výnosů u následujících položek: 

• neinvestiční příspěvek zřizovatele o 9,84 %, 

• příjmy od uživatelů o 1,44 %, 

• příjmy zdravotních pojišťoven o 20,26 %, 

• čerpání fondů (FRM, rezervní) o 66,79 %, 

• ostatní výnosy o 90,95 %, 

 

procentuální pokles výnosů u následujících položek: 

• státní dotace o 22,58 %.

Dotace MHMP 
Neinvestiční příspěvek MHMP (UZ 91) byl pro rok 2019 schválen 

Radou hl. m. Prahy ve výši 69 047,6 tis. Kč. Částka byla použita 

na provoz DOZP Sulická, konkrétně na energie, platy, odvody, 

odpisy majetku a úhradu dalších služeb. V průběhu roku došlo 

k navýšení neinvestičního příspěvku celkem o 5 478,7 tis. Kč. 

Finanční prostředky byly dle rozpočtového opatření určeny 

na zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru 

a zvýšení platových tarifů pro zdravotnické pracovníky, sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách o 3 066,5 tis. Kč 

(v souvislosti s nařízením vlády č. 263 ze dne 14. 11. 2018, 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů), dále byl o 2 412,2 tis. Kč zvýšen ne-

investiční příspěvek na úhradu mzdových nákladů v souvislosti 

s personálním zajištěním nově otevřené domácnosti A. Celkový 

neinvestiční příspěvek na konci roku 2019 byl ve výši 

74 526,3 tis. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele 

nebyly vyčerpány úplně – úspora ve výši 173 810,73 Kč bude 

odvedena na běžný účet zřizovatele.

Dotace MPSV 
Státní dotace s UZ 13305 byla na rok 2019 schválena ve výši 

15 643 tis. Kč (s podílem na službu DOZP ve výši 15 547 tis. Kč 

a na službu CHB ve výši 96 tis. Kč). Tyto finanční prostředky 

byly vyčerpány na úhradu osobních nákladů ve výši 15 643 tis. Kč 

(tj. 100 %). Státní dotace byla vyčerpána v plné výši. Podíl státní 

dotace na celkových výnosech organizace v hlavní činnosti je 

12,214 %.

Mzdové limity 
Limit prostředků na platy na počátku roku 2019 byl ve výši 

54 339,9 tis. Kč.

V 1. čtvrtletí roku 2019 byl zvýšen mzdový limit o 2 828,7 tis.  Kč 

v souvislosti s nařízením vlády č. 263 ze dne 14. 11. 2018, 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2019 bylo schváleno 

zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru o 5 %, 

zvýšení platových tarifů pro zdravotnické pracovníky, sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách o 7 % (usnesení 

RHMP č. 56), v souvislosti s podáním žádosti o navýšení cílové 

kapacity služby o 15 lůžek byla podána žádost o navýšení limitu 

prostředků na platy a limit počtu zaměstnanců – RHMP byl 

usnesením č. 1671 schválen zvýšený limit prostředků na platy 

o 1 773,7 tis. Kč. Celkový limit platný k 31. 12. 2019 byl ve výši 

58 942,3 tis. Kč. Limit prostředků na platy zůstal k 31. 12. 2019 

nedočerpaný o částku 2 828,5 tis. Kč z důvodů dlouhodobých 

pracovních neschopností (celoroční PN) cca u 7 zaměstnanců 

a z důvodů zvýšené fluktuace, která byla v průběhu roku 

zaznamenána u zaměstnanců přímé obslužné péče. Limit 

počtu zaměstnanců byl k 31. 12. 2019 stanoven na 138,5 

přepočtené osoby, limit nebyl splněn o 10,2 přepočtené osoby 

(skutečnost k 31. 12. 2019: 128,3 přepočtené osoby).

Úhrady od uživatelů 
Úhrady od uživatelů za stravu (včetně smluvní úhrady) 

a ubytování, příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 

2019 plněny na úrovni 110,02 % SR. Skutečné výnosy za ubytování 

byly o 3 % vyšší oproti SR, výnosy za stravu o 26,89 % vyšší oproti 

SR, výnosy z příspěvku na péči o 8,99 % vyšší oproti SR – a to 

v důsledku přehodnocení zdravotního stavu u některých uživatelů 

(zhoršení zdravotního stavu, zvýšení závislosti na pomoci 

druhé osoby).

Nejvýznamnější odchylka v oblasti úhrad od uživatelů byla 

zaznamenána v případě úhrad za stravné (+ 26,89 % oproti SR).  

Toto zvýšení je důsledkem zvýšení stravovací jednotky.

Úhrady od zdravotních pojišťoven 
Výše úhrad od zdravotních pojišťoven byla v roce 2019 vyšší 

o 43,30 % oproti schválenému rozpočtu (tj. nárůst o cca 

1 753,723 tis. Kč). Významnou položku těchto příjmů tvoří 

jednorázový doplatek od Všeobecné zdravotní pojišťovny 

za uskutečněné zdravotní úkony v roce 2018, který byl ve výši 

1 049,515 tis. Kč (a to z důvodu akceptace naší žádosti 

o navýšení hranice měsíčních úhrad).

Ostatní výnosy 
Výnosy za stravné zaměstnanců byly plněny na úrovni 

99,99 UR v celkové výši 376,19 tis. Kč, oproti SR šlo 

o navýšení o cca 126,195 tis. Kč (tj. o 50,47 %).

Výnosy z čerpání fondů RF - oproti SR byly skutečné výnosy 

vyšší o 842,17 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů 

(finanční povahy – zejména účelové dary) do rezervního fondu.

Ostatní výnosy z činnosti - oproti SR byly skutečné výnosy 

vyšší o 486,44 tis. Kč z důvodu přijetí sponzorských darů 

(věcné povahy, ale i poskytnutí služby) a z důvodu přijatého 

pojistného plnění od pojišťovny.

Úroky - oproti SR došlo ke zvýšení výnosů o 29,365 tis. Kč 

(tj. o 127,67 %) z důvodu připsání vyššího úroku z bankovních 

zůstatků především na investičním bankovním účtu (finanční 

prostředky plánované na realizaci investiční akce Paliativní péče).

Číslo akce Název akce UR poskytnuto v Kč 
UZ Čerpání v Kč

43390 Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením 42 775 400,34 41 398 263,51

42518 Pořízení dětského hřiště 434 000,00 0,00

43391 Zřízení amfiteátru 413 700,00 0,00

43392 Osázení herních a cvičných prvků 266 120,00 0,00

43394 Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl. 954 020,00 0,00

43395 Zřízení zahradnických záhonů 369 750,00 0,00

43702 Pořízení přípojky nízkého napětí UZ 99 1 413 164,50 60 500,00

43702 Pořízení přípojky nízkého napětí UZ 94 1 024 00,00 0,00

43990 Elektronizace systému dveří 730 425,00 624 156,75

43992 Pořízení automobilu 571 978,00 392 417,00

43997 Rek. skladu pro ortopedické pomůcky 160 000,00 157 793,00

43998 Rekonstrukce terasy – dlažba 154 983,00 153 613,00

43995 Pořízení zábradlí 99 430,00 82 800,00

2 VÝNOSY 
HLAVNÍ 
ČINNOSTI



Číslo akce Název akce UR poskytnuto v Kč 
UZ Čerpání v Kč
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Investiční akce Pořízení dětského hřiště, Zřízení amfiteátru, 

Osázení herních a cvičných prvků, Zřízení zahradnických 

záhonů, Vybudování vnitroareálové komunikace pro 

pěší a cykl. nebyly dokončeny z důvodu pokračování akcí 

v roce 2020 v závislosti na vyřešení majetkových vztahů 

příslušného pozemku, na kterém je plánována realizace této 

akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, 

věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku. 

U investičních akcí byly zpracovány projekty, které budou 

podkladem pro realizaci akce po vyřešení majetkových vztahů.

Investiční akce Pořízení přípojky nízkého napětí nebyla 

v roce 2019 realizována kvůli změně varianty řešení projektu. 

V průběhu roku bylo zažádáno o navýšení finančních 

prostředků z rozpočtu zřizovatele, žádosti bylo vyhověno. 

V roce 2019 proběhla realizace výběrového řízení (vzhledem 

k nabídkové ceně, která převyšovala finanční krytí akce, nebyl 

vybrán žádný uchazeč), opakované výběrové řízení proběhne 

v případě schválení žádosti zřizovatelem v 1Q v roce 2020, 

předpokládaný termín dokončení akce je konec roku 2020.

Investiční akce Pořízení klimatizační jednotky do objektu DP 

Murgašova byla schválena v roce 2019 ve výši 3 500 000 Kč, 

v roce 2019 bylo vyčerpáno celkem 75 020 Kč, z důvodu 

opakujících se výběrových řízení nebylo možné realizaci 

investiční akce stihnout. V případě schválení žádosti o použití 

finančních prostředků z investičního fondu naší organizace je 

předpokládaný termín dokončení investiční akce plánován na 

rok 2020.

Investiční akce Paliativní péče pro osoby s mentálním 

postižením, Elektronizace systému dveří, Pořízení 

automobilu, Pořízení zábradlí, Rek. skladu pro ortopedické 

pomůcky, Rekonstrukce terasy – dlažba, Komplexní 

zajištění serverového a firewallového prostředí, Pořízení 2 ks 

sprchovacích lůžek a Pořízení velkokapacitní tiskárny 

byly v roce 2019 dokončeny.

Rozbor nákladových položek

- 50 - Spotřebované nákupy 

•   Spotřeba materiálu — Náklady na nákup zdravotního 

materiálu, potravin, PHM, kancelářských potřeb, tonerů, 

čisticích a hygienických potřeb, materiálu údržby, OPP, 

drobného majetku, knih a publikací a dále spotřeba energie. 

Zvýšený rozdíl skutečných nákladů oproti SR byl zaznamenán 

u položky drobný majetek – vliv pořízení nového drobného 

majetku do nové domácnosti A (zvýšení o 108,40 % SR – 

tj. o 379,5 tis. Kč). Dále došlo k nárůstu nákladů u položky 

aktivizace, dílny – vliv zvýšené podpory aktivizačních dílen – 

kroužek vaření, materiální zajištění slavnostních příležitostí 

pro uživatele (zvýšení o 280,95 % SR – tj. o 337,15 tis. Kč).

- 51 - Služby 

•     Opravy a udržování — V roce 2019 proběhly 

následující opravy: 

• oprava vodovodního potrubí – havárie, 

• oprava výtahu – havárie, 

• oprava výměníkové stanice, 

• oprava obkladů koupelny, sprchových koutů, 

• oprava zdiva a výmalba, 

• oprava podlahových krytin, oprava terasy, 

• oprava hromosvodu, 

• oprava zařízení (myčky, pračky, bojler, altán), 

• výměna žaluzií, 

• oprava automobilů (zastaralý vozový park, časté opravy – 

vliv na zvýšení skutečných nákladů oproti SR).

•     Reprezentace — Zvýšení nákladů oproti SR z důvodu 

pořádání odborných stáží, setkávání se s opatrovníky, pořádání 

významné události – otevření nové domácnosti A.

•     Ostatní služby — Náklady na vzdělávání zaměstnanců, 

speciální pedagogiku – alternativní komunikaci pro uživatele, 

muzikoterapie, dramaterapie, supervize, právní poradenství, 

odvoz odpadu, úklidové a recepční služby, zahradnické práce, 

IT služby, SW poplatky. Zvýšený rozdíl skutečných nákladů 

oproti SR byl zaznamenán u položky účetní konzultace 

(zvýšení o 502,75 tis. Kč) z důvodu odchodu zaměstnanců 

na pracovní pozici mzdová účetní a hlavní účetní a s tím 

souvisejících právních služeb a poradenství (zvýšení  

o 458,1 tis. Kč, tj. o 96,78 % SR) – řešení problematiky 

zejména v personální oblasti, revize personálních a mzdových 

interních předpisů. Významnější odchylka oproti SR byla 

zaznamenána také v oblasti služeb klientům (ubytování, 

pobyty uživatelů) z důvodu výměny podlahových krytin  

a opravy koupelen – v souvislosti s realizovanými opravami 

bylo nutné zajistit náhradní ubytování pro všechny uživatele 

domácnosti s vysokou mírou podpory – zvýšení nákladové 

položky o 277,73 tis. Kč, tj. o 154,29 % SR.

- 52 - Osobní náklady 

•     Mzdové náklady — Zvýšená fluktuace byla zaznamenána 

u zaměstnanců přímé obslužné péče. Z tohoto důvodu bylo 

nutné přistoupit k variantě proplácení přesčasových hodin 

a uzavření dohod o provedení práce, čímž došlo ke zvýšení 

nákladů OON o 41,96 % SR (celkem nárůst o 419,7 tis. Kč). 

Nákladová položka hrubé mzdy byla ke dni 31. 12. 2019 

čerpána na úrovni 95,2 % UR. Součástí mzdových nákladů 

byly výdaje ve výši 79,8 tis. Kč na vyplacení odstupného 

1 zaměstnanci.

- 53 - Daně a poplatky 

•     Správní poplatky a dálniční známky — Skutečné náklady 

byly srovnatelné s plánovanými náklady v rámci schváleného 

rozpočtu (nižší o 1,23 tis. Kč).

- 54 - Ostatní náklady 

•   Ostatní náklady z činnosti — Náklady na pojištění, kapesné 

pro nezaopatřené děti (ze zákona).

- 55 - Odpisy, opravné položky, rezervy 
•   Odpisy majetku — Tato nákladová položka je oproti 

SR nižší přibližně o 792,64 tis. Kč (tj. 14,25 %) z důvodu 

nerealizování některých investičních akcí, které byly zahrnuty 

do odpisového plánu, ale nebyly realizovány z důvodu 

nevyřešených majetkových vztahů na předmětném pozemku.

•   Náklady z drobného dlouhodobého majetku — Objem 

nákladů na DDM, tj. nábytek, jídelní stoly a židle, kartotéku, 

polohovací lůžka, pracovní stoly, sedací soupravy, matrace, 

germicidní lampu, pračky, sušičky, chladničku, kávovar, 

kuchyňský robot, mrazák, kompostér, zdravotnické vozíky, 

čtečky kódů, videokonferenční kameru, mikrofon, televize, 

projekční plátno, PC techniku (tiskárny, notebooky, monitory), 

byl vyšší o částku cca 2 355,8 tis. Kč než SR (tj. o 88,89 %). 

Zvýšené čerpání nákladové položky bylo ovlivněno zejména 

otevřením nové domácnosti A pro 9 uživatelů a vybavením 

administrativních prostor – pořízením nového majetku.3 NÁKLADY 
HLAVNÍ 
ČINNOSTI

Komplexní zajištění serverového a firewallového prostředí 950 000,00 888 745,00

Pořízení 2 ks sprchovacích lůžek 180 000,00 170 530,14

Pořízení velkokapacitní tiskárny 110 000,00 99 959,00

Pořízení klimatizační jednotky v objektu DP Murgašova 3 500 000,00 75 020,00

Náklady byly v objemu 58,05 % kryty neinvestičním příspěvkem 
od zřizovatele. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu se na 
pokrytí nákladů organizace podílela v rozsahu 12,21 %, vlastní 
zdroje potom 29,74 %.



Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Sulická skončilo k 31. 12. 2019  

v doplňkové činnosti ziskem ve výši 30 071,93 Kč, který byl 

navržen na příděl do rezervního fondu. Výnosy byly tvořeny 

zejména prodejem vlastních výrobků (obrazů a dalších výrobků, 

které uživatelé DOZP Sulická vyrobili), zbožím a pronájmem 

služebního bytu. Nákladová stránka doplňkové činnosti byla 

tvořena provozními náklady na doplňkovou činnost – nákup 

zboží, potravin a energie, mzdové náklady a odpisy.

4
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DOPLŇKOVÁ 
ČINNOST

SPONZORSKÉ 
DARY

Položka V tis. Kč

Náklady 587,595

Výnosy 617,667

ZISK z doplňkové činnosti 30,072

E
K

O
N

O
M

I
C

K
É

 
Ú

D
A

J
E

5
1

Dárce - finanční dary Hodnota daru

PREMIO INVEST, s. r. o. 10 tis. Kč

Jindřich Flieger 0,4 tis. Kč

Hlas srdce, nadační fond 15 tis. Kč

Ing. Karabec Marek 2,5 tis. Kč

OXIXO, spol. s r. o. 2,31 tis. Kč

Dana a Michal Zedníkovi 1 tis. Kč

Jiří Jech 20 tis. Kč

Markéta Blahetková 0,75 tis. Kč

TZMO Czech Republic 42,8 tis. Kč

AUTISTIK, z. s. 40 tis. Kč

Kiwanis club Golden Prague 50 tis. Kč

TZMO Czech Republic 42,8 tis. Kč

FOOSBALL PUBS, s. r. o. 25,5 tis. Kč

Nadace - Historické a kulturní dědictví 
regionu města Budyně nad Ohří 0,36 tis. Kč

L.E.S. CR, spol. s r. o. 10 tis. Kč

Dárce - věcné dary

AUDIO PARTNER

Pragoflorservis, spol. s r. o.

Nadace Charty 77

2 M, spol. s r. o.

MB-SVING, s. r. o.

Alza.cz, a. s.

4home, a. s.

4home, a. s.

Ing. Wanda Moučková

Futtec, a. s.

FREKO, a. s.

Monika Sommerová

Vzduchotechnika Macák 10 tis. Kč

Alan Kamp 1,3 tis. Kč

AG FOODS Group, a. s. 19,165 tis. Kč

PH-tonery, s. r. o. 15 tis. Kč

Drahoslav Fiala 1 tis. Kč

Jaroslava Šedivá 350 tis. Kč

NEŠTICKÁ - NEŠTICKÝ, v. o. s. 3 tis. Kč

Věra a Milan Wimmer 2,2 tis. Kč

TELMO, a. s. 10 tis. Kč

Matrasová Jiřina 7,5 tis. Kč

Honzíková Klára 2 tis. Kč

Celkem 1 392 223 tis. Kč

Zuzana Klimasová 11,8 tis. Kč

Zuzana Klimasová 3,5 tis. Kč

Jindřich Flieger 11,4 tis. Kč

TZMO Czech Republic 29,5 tis. Kč

Marta Vykouková 5 tis. Kč

CHRISTEYNS, s. r. o. 10,5 tis. Kč

PSD Consult, s. r. o. 3,5 tis. Kč

PREMIO INVEST, s.r.o. 35 tis. Kč

ARROWS akademie, s. r. o. 20 tis. Kč

Michal Fidrant 10 tis. Kč

Montáže Čakovice 20 tis. Kč

Kateřina Kubíková 0,73 tis. Kč

BAK stavební společnost 100 tis. Kč

ČEPS, a. s. 150 tis. Kč

Keastone, s. r. o. 1 tis. Kč

Sponzorské dary (finanční 
i věcné) v roce 2019 činily 
celkem 1 392 223 Kč.
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6 SOCIÁLNÍ 
ČÁST

Metodická část

Organizace uplatňuje přístup zaměřený na člověka a v tomto 

duchu se odvíjí i poskytování služeb klientům. Snažíme se o po-

skytování humanizované péče v co nejvyšší kvalitě v kombinaci 

s reflexí nových trendů. To bylo naší prioritou i v roce 2019, 

a proto pokračovalo fungování „týmu změny“, který se scházel 

pravidelně jednou měsíčně. Velkým tématem roku 2019 bylo 

doladění a úprava již rok poskytované, od roku 2018 nově 

registrované služby chráněné bydlení.

Dále jsme se připravovali na zahájení provozu nové domácnosti 

se zvýšenou ošetřovatelskou péčí, kde jsme ve spolupráci s or-

ganizací Cesta domů schopni zajistit i paliativní péči. Bylo nutné 

implementovat postupy vycházející z přístupu zaměřeného na 

člověka i do domácnosti, kde se pohybuje ve zvýšené frekvenci 

zdravotní sestra a kdy musíme umět poskytnout služby, které 

souvisí s odcházením člověka. Rok 2019 byl mimo jiné díky 

nové domácnosti spojen s aktualizací vytvořených směrnic 

a metodik. Dále jsme se zabývali rozvojem systému duchovních 

potřeb a otevřeli jsme projekt zaměřený na sexualitu klientů 

Domova. Velmi úspěšně pokračujeme s projektem alternativní 

komunikace. Stále udržujeme vysoký počet zaměstnaných 

klientů, a to 27 osob, z toho 22 mimo Domov Sulická.

Praxe a stáže

•  V průběhu roku jsme v naší organizaci přivítali zájemce 

o praxe, stáže a exkurze nejen ze škol a organizací v rámci 

Prahy a Středočeského kraje, ale i z Turecka. Naši zaměst-

nanci se účastnili odborných stáží nejen v České republice, 

ale také v zahraničí.

•  Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s německou diakonií 

a domluvili se na příští léta na výměně zkušeností s paliativní 

péčí a důstojným odcházením lidí s mentálním postižením, 

stejně jako poznatků z projektu alternativní komunikace.

Vzdělávání, supervize

•  Všichni naši pracovníci v sociálních službách splnili podmínky 

dalšího vzdělávání nad rámec povinností, které jsou uloženy 

zákonem č. 108/2006 Sb. Pracovníkům jsme umožnili 

absolvovat různé akreditované kurzy a školení zaměřené na 

začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života, 

legislativu a zákon o sociálních službách, praktický výcvik 

jednání s uživatelem a slovní sebeobrany, ale i stáže v jiných 

organizacích. Všichni zaměstnanci byli v základu proškoleni 

v problematice sexuality lidí s mentálním postižením.

•  Všichni zaměstnanci byli a jsou mimo odborná školení pro své 

zaměření pravidelně proškolováni v BOZP.

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická

V průběhu roku 2019 jsme realizovali celou řadu akcí. Kromě 

tradičních každoročních akcí, jako jsou oslava velikonoč-

ních svátků, pálení čarodějnic, vítání léta, akce spojené 

s Halloweenem, Dušičkami a Vánocemi, jsme realizovali celou 

řadu výletů a sportovních činností, zúčastnili jsme se také 

celé řady kulturních a vzdělávacích akcí. Dále jsme se věnovali 

dobrovolnictví, nadále jsme spolupracovali s místní farností 

a s komunikačními asistenty. Každá domácnost absolvovala 

minimálně jeden rekreační pobyt, ať už v penzionu, či chat-

kách v kempu, jedna domácnost byla na pobytu v zahraničí 

(Chorvatsko). Pro zaměstnance jsme realizovali odborná 

vzdělávání, stáže i multitýmové akce mimo Domov Sulická. 

Zaměstnanci měli možnost účastnit se školení o zákoníku 

práce a systému mzdového ohodnocení („Jak se počítá vaše 

mzda“). Nadále se věnujeme hodnocení služby dotazníkovou 

formou (pracovníci, uživatelé, opatrovníci). Mimořádné události 

evidujeme v řádu jednotek a vždy jsou dopodrobna popsány.

Zřizovateli DOZP Sulická MHMP za podporu a metodické vedení.

MPSV za podporu a metodické vedení.

ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci, nejenom z pohledu 
humanizace a individualizace péče. Děkujeme za mnohé kreativní 
nápady v přímé péči.

RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A BLÍZKÝM našich uživatelů, 
OPATROVNÍKŮM, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji našeho 
Domova.

DOBROVOLNÍKŮM za zájem o naše klienty.

SPONZORŮM za dary a přízeň.

PODĚKOVÁNÍ
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K 31. 12. 2019 pracovalo v Domově Sulická 
celkem 132 zaměstnanců, v přepočteném 
stavu 128,37 zaměstnance. Celkový 
schválený počet zaměstnanců pro rok 
2019 byl 138,5 úvazku. Vinou nízké míry 
nezaměstnanosti v celostátním měřítku 
se fluktuace zaměstnanců zvýšila na 
58,42 % oproti 28,86 % z roku 2018.

Důvodem není pouze to, že je vysoká zaměstnanost a mnoho 

zaměstnanců odchází za lepší mzdou nebo lákavějšími 

benefity. Jedním z dalších důvodů může být i fakt, že Domov 

Sulická neslevuje ze svých vysokých nároků, které na své 

zaměstnance má.

Sociální služby jsou stále méně vyhledávaným oborem,  

a to přesto, že jsme se v roce 2019 snažili o poskytování nad-

standardních možností pro rozvoj každého zaměstnance,  

a to v podobě vzdělávání, stáží a podpory v intervizích  

a supervizích. Se zaměstnanci pracujeme při hodnocení jejich 

práce a snažíme se zajistit vše, co souvisí s jejich rozvojem, 

ale i prostorem pro odpočinek.

13

• Věková pásma zaměstnanců 
Průměrný věk zaměstnanců v Domově Sulická je 41,6 roku.

Skladba zaměstnanců 
v celém Domově pro 
osoby se zdravotním 
postižením Sulická

 20–29 (21 %)

 30–39 (23 %)

 40–49 (27 %)

 50–59 (23 %)

 od 60 (6 %)

PERSONÁLNÍ 
OBLAST
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Průměrný plat v organizaci

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2019 byl 

ve výši 35 840 Kč.

Průměrný plat v organizaci

V oblasti přijímání nových kolegů pracujeme s promyšleným 

vícekolovým náborovým systémem. Personalistka je obe-

známena s jednotlivými neobsazenými pracovními pozicemi 

a zná každý jeden pracovní úsek velmi podrobně, a proto již 

při prvotním filtru vybírá uchazeče o zaměstnání dle zkuše-

ností s cílovou skupinou osob nebo s danou profesí, pokud 

se nejedná o volné pracovní pozice pracovníků v sociálních 

službách.

Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen 

velký důraz nejen na splnění odborné způsobilosti, ale také 

na cílené vyhledávání pracovníků vzdělaných přímo v oboru 

sociálním. Zároveň se ale osvědčuje přijímání zaměstnanců 

z odlišných oborů, kteří se vyznačují velkým zájmem a zau-

jetím pro práci v sociálních službách. Tito zaměstnanci nám 

přinášejí tu výhodu, že nemají špatné návyky z některých 

předchozích pracovišť a mají velkou motivaci. První kolo 

přijímacího řízení probíhá s personalistkou, druhé kolo pak 

i s příslušným vedoucím pracovníkem. Druhé kolo již zna-

mená i prohlídku budoucího pracoviště.

U výběrových řízení pro vedoucí pracovníky je do systému 

výběrového řízení zakomponován ještě praktický úkol či úkoly.

V roce 2019 jsme na volná pracovní místa vybírali celkem 54 

zaměstnanců. V Domově Sulická bylo celkem uskutečněno 

145 výběrových řízení.

Je velmi těžké hledat nové zaměstnance při tak nízkém pro-

centu nezaměstnanosti, navíc do oboru, který je psychicky 

i fyzicky velmi náročný. Uchazeče o zaměstnání hledáme 

prostřednictvím osobních kontaktů a doporučení, dále pak 

nábory ve školách, prostřednictvím prezentací na úřadech 

práce, na kvalifikačních kurzech pro pracovníky v sociálních 

službách a prostřednictvím pohovorů při stážích nebo na 

přednáškách, kam jsou naši zaměstnanci zváni.

Dále pak se jako velmi dobrý náborový nástroj ukázala inzerce 

v MHD, na inzertních serverech a v novinách. Volná pracovní 

místa inzerujeme také na sociálních sítích, Instagramu nebo 

našem webu. Informace o volných místech podáváme i na 

akcích, např. Zažít Krč jinak, Žižkov jinak, Veletrh sociální 

práce.

Poprvé jsme vloni vyzkoušeli nábory prostřednictvím video-

klipů, které natočili nejenom známé osobnosti, ale také naši 

klienti a zaměstnanci.

Péče o zaměstnance

Loňský rok byl rovněž ve znamení cílenější péče o naše 

zaměstnance. Provedli jsme dotazníkové šetření, ze kterého 

vyplynula přání našich zaměstnanců v oblasti dalších 

benefitů, na která budeme v roce 2020 flexibilně reagovat. 

Pokračujeme ve vydávání newsletteru „Z Domova“. Účelem 

časopisu je poskytovat pravidelné komplexní informace 

ohledně naší činnosti. Jednotlivé rubriky informují o aktuál-

ních, proběhlých i plánovaných akcích, o lidech, kteří u nás 

nebo s námi pracují, nebo o procesech, které naši práci 

definují a které aktuálně probíhají. Informuje o významných 

jubileích našich zaměstnanců, na které se zaměřujeme 

i přímo v komunikaci a spolupráci s našimi zaměstnanci.

Dobrovolníci

Kromě náborů zaměstnanců se věnujeme také náboru 

dobrovolníků. V loňském roce se u nás vystřídalo celkem 45 

dobrovolníků, zajišťujících např. návštěvy uživatelů, pro-

cházky s uživateli, hru na kytaru, pomoc při akci Vítání léta, 

doprovody na výlety, ukázky motorových vozidel atd. V roce 

2019 jsme navázali spolupráci s firmami v rámci firemního 

dobrovolnictví, kdy k nám přicházeli zaměstnanci na dobro-

volnický den například z těchto společností:

• Česká spořitelna, a. s.,

• MONETA Money Bank, a. s.,

• Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.

Mezi dobrovolníky je nutné zmínit i osoby, které nám pomohly 

točit a hrály v reklamních spotech nebo nám pomohly při 

zahájení provozu nové domácnosti, a to jak s pracemi na 

otevření, tak s kulturním programem.

Struktura 
zaměstnanců 
podle dosaženého 
vzdělání. Nejvyšší 
dosažené vzdělání 
zaměstnanců

Pracovní 
zařazení

 PPP

 aktivizace

 zdravotní sestry

  sociální pracovníci 
a metodici

 ostatní THP

 základní (20 %)

 střední odborné (37 %)

 střední s maturitou (26 %)

 vyšší odborné (5 %)

 magisterské (12 %)



DĚKUJEME,
ZŮSTAŇTE 
PŘI NÁS 
A S NÁMI!




