
„Nabízíme místo k životu, 

kde vztah mezi lidmi je partnerstvím.“

Výroční zpráva 2015
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

NÁZEV ORGANIZACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

  (organizace byla zřízena ke dni 1. 2. 1992 usnesením  

Zastupitelstva hlavního města Prahy, č.13/5 ze dne 30. 1. 1992).

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU PŘEDMĚTU ČINNOSTI ORGANIZACE

Vymezení je obsaženo ve Zřizovací listině.

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v domově pro osoby se zdravot-

ním postižením a poskytování odborného poradenství (diagnostika postižení, klasifikace potřeb, určení druhu 

a míry podpory a její poskytnutí, či zprostředkování).

Poskytování terénních sociálních služeb pro osoby se zvláštními potřebami a vytváření sociální sítě v souladu 

s komunitním plánem tak, aby příjemci těchto služeb nebyli pro svůj handicap vyloučeni z místního společen-

ství.

Obhajoba lidských a občanských práv a svobod osob, které jsou pro svůj handicap, či odlišnost vnímány společ-

ností jako neplnoprávné.

Poskytování závodního stravování zaměstnancům.

SÍDLO ORGANIZACE Praha 4 – Krč, Sulická 48, PSČ 140 00

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ Praha 4 – Krč, Murgašova 1286/2, PSČ 142 00

ZŘIZOVATEL ORGANIZACE   Magistrát hlavního města Prahy, 

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, PSČ 110 01

TYP ORGANIZACE Příspěvková organizace, IČO: 708 730 46

BANKOVNÍ SPOJENÍ 2001270001/6000

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE  Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka příspěvkové organizace,  

od 1. 7. 2014

PREZENTACE ORGANIZACE  www.dozp-sulicka.cz
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Rok 2015 pro mne osobně byl prvním celým kalendářním rokem, který jsem strávila v pozici ředitelky DOZP 

Sulická. Tento rok byl pro nás velmi zlomový, a to ze tří důležitých oblastí.

1/ Ekonomická oblast
2/ Technické oblasti
3/ Oblast sociální služby

V ekonomické oblasti jsme zajistili především stabilizaci finančních prostředků, sjednotili jsme systémy, ve kte-

rých se účtuje a eviduje majetek. Nastavili jsme vnitropodnikový systém nejenom na základě směrnic, ale také 

je začali opravdu používat. 

K datu 31. 12. 2015 byla skutečně provedena fyzická inventura movitého a nemovitého majetku. Movitý majetek 

je dnes v dobré evidenční a faktické kondici. Nemovitý majetek je dnes předmětem tzv. „dávání věcí z minula 

do pořádku“. V tomto případě věřím, že do konce roku 2016 i tento problém zvládneme.

Od ledna 2015 si vedeme účetnictví sami – tento krok se ukázal jako cesta správným směrem. Nejenom,  

že máme účetnictví stále v aktuální podobě, ale také šetříme finanční prostředky, protože outsourcing byl pro 

nás dražší.

V technické oblasti došlo k zajištění mnoha oprav a investic do zhodnocení budov a investic do vybavení,  

které především zajišťuje bezpečnější fungování našeho domova a stejně tak tyto investice prokazatelně zlep-

šily život našich uživatelů, kterým poskytujeme sociální službu. O těchto opravách a investicích jsou podrobné 

informace dále v této Výroční zprávě.

Na konec jsem si ponechala třetí oblast, která je nejdůležitější. To je důvod, proč tu vlastně jsme. Jde o poskyto-

vání podpory, služby uživatelům v našem domově. Bez dobrého ekonomického vedení, bez technického zajiš-

tění, bez lidských zdrojů bychom práci pro naše uživatele nezvládli. V druhé polovině roku jsme prošli auditem 

poskytování sociálních služeb. Závěr auditu nám nastavil jasné zrcadlo naší práce a označil naše silné a slabé 

stránky. Na základě tohoto auditu jsme vypracovali Strategii změny sociální služby DOZP Sulická, kterou jsme 

představili Odboru zdravotní a sociální péče HMP, jako našemu nadřízenému orgánu. Vytyčili jsme si jasný cíl 

pro budoucí léta. S profesionálními zaměstnanci postavit moderní sociální službu založenou na podporování 

uživatelů, které vede k jejich maximálně možnému sociálnímu začleňování. Pracujeme na tom, aby naši uživate-

lé mohli žít co nejběžnějším způsobem života, který každý z nás zná. Pracujeme na vzdělávání a zaměstnávání 

našich uživatelů, což také patří k běžnému životu.

Všem, kteří se na změně DOZP Sulická podílejí, děkuji za pracovní nasazení a odhodlání změnit organizaci 

k lepšímu.
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ÚVODNÍ INFORMACE O DOZP SULICKÁ

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (dále jen DOZP Sulická) sestává ze dvou objektů, ve kterých 

se poskytuje sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením.

Jedná se o centrální budovu na adrese Sulická 48, kde je k dispozici ubytovací kapacita pro 95 osob, a o deta-

šované pracoviště na adrese Murgašova 2, kde je k dispozici ubytovací kapacita pro 56 osob. Celková kapacita 

zařízení tak činí 151 osob. 

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Ubytovací kapacity 

jsou diferencované na jednotlivé domácnosti, kde jsou ubytováni uživatelé s ohledem na zdravotní stav a míry 

potřebné podpory.

DOZP Sulická nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, v garsonkách 

a dvougarsonkách.

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 jednotlivé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí někte-

rá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2015 se vedení DOZP Sulická rozhodlo iniciovat zásadní změny ve vizi služby, která má vést k zapojení uži-

vatelů do běžného života takovým způsobem, který se nejvíce podobá běžnému životu vrstevníků. Významně 

se tak rozšířil počet služeb, za kterými uživatelé dochází do běžné komunity.

CÍL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem sociální služby je pomoci zajistit uživatelům jejich 

fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 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 poskytování sociální služby v nejméně ome-

zujícím prostředí.

Priority v oblasti poskytování péče a podpory:

etické zásady •	
individuální plán uživatele•	
respekt k individuálním potřebám uživatele •	
alternativní formy komunikace.•	

Domov Sulická
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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V DOZP se poskytuje sociální služba, která je v souladu se všemi legislativními parametry. Zařízení poskytuje 
službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a má zpracována vnitřní pravidla, metodiky a pracovní 
postupy tak, aby péče byla poskytována bezpečně, v souladu s právy a oprávněnými zájmy uživatelů služby, 

s ohledem na jejich individuální potřeby, cíle, schopnosti a zachování důstojnosti.

ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ

Příjem nových uživatelů do DOZP Sulická je upraveno metodikou jednání se zájemcem o poskytování sociální 
služby. Celý proces, který administruje sociální pracovník DOZP Sulická, probíhá v několika fázích. V první fázi 
osloví zájemce DOZP telefonicky nebo emailem. Sociálním pracovníkem jsou zjištěny konkrétní požadavky zá-
jemce a ověřeno, že zájemce spadá do cílové skupiny domova. Následně je domluvena schůzka se zájemcem 
přímo v DOZP za účelem upřesní představy zájemce o sociální službě a reálné možnosti domova. Jsou pro-
jednány podrobnosti vztahující se k platbám za službu, činnosti, které jsou realizovány a možnosti, které jsou 
nabízeny. V případě, že je zájemce ztotožněn s podmínkami DOZP Sulická a jeho zájem trvá, podá si do DOZP 
Sulická oficiální žádost. Žádosti, které jsou akutně k přijetí, jsou zkompletovány a je provedeno sociální šetření 
v prostředí zájemce. Následně zasedá komise k přijímání nových uživatelů, která rozhodne o přijetí uživatele 
do domova a doporučí vhodné domácnosti s ohledem na zdravotní stav uživatele. V případě volné ubytovací 
kapacity je domluven konkrétní termín nástupu, v opačném případě je žádost zařazena do pořadníku.

Za rok 2015 bylo evidováno celkem 26 nových žádostí. Z toho schváleno bylo celkem 12 žádostí.

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním postižením v různých stupních, s různou mírou soběstačnosti a zá-
vislosti na péči jiné fyzické osoby. 
V DOZP jsme schopni poskytnout péči a podporu osobám závislým na péči jiné fyzické osoby, o osoby imobilní, 
trvale upoutané na lůžko.

Na druhou stranu jsme schopni poskytnout službu i osobám s vysokou mírou soběstačnosti a nízkou mírou 
závislosti. Řada našich uživatelů navštěvuje pravidelně zájmové aktivizační dílny, účastní se běžných činností 

v péči o domácnost, chodí do podporovaného zaměstnání a využívá běžně dostupné služby ve městě.

OBLOŽNOST LŮŽEK V ROCE 2015

V roce 2015 bylo v našem domově ubytováno celkem 150 osob. V průběhu roku odešli 3 obyvatelé do domácího 
prostředí. Na konci roku 2015 jsme poskytovali službu celkem 145 obyvatelům. Specifikum doplňování volných 
kapacit v DOZP Sulická je dáno skutečností, že jednotlivé domácnosti mají svou vlastní skladbu obyvatel a nelze 

proto ihned přijmout každého zájemce, který spadá do cílové skupiny.

 
 

 

 

 

 

 

Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
20

15
 

 

6 

Za rok 2015 bylo evidováno celkem 26 nových žádostí. Z toho schváleno bylo celkem 12 
žádostí. 

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním postižením v různých stupních, s různou mírou 
soběstačnosti a závislosti na péči jiné fyzické osoby.  

V DOZP jsme schopni poskytnout péči a podporu osobám závislým na péči jiné fyzické 
osoby, o osoby imobilní, trvale upoutané na lůžko. 

Na druhou stranu jsme schopni poskytnout službu i osobám s vysokou mírou soběstačnosti 
a nízkou mírou závislosti. Řada našich uživatelů navštěvuje pravidelně zájmové aktivizační 
dílny, účastní se běžných činností v péči o domácnost, chodí do podporovaného zaměstnání 
a využívá běžně dostupné služby ve městě. 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK V ROCE 2015 
V roce 2015 bylo v našem domově ubytováno celkem 150 osob. V průběhu roku odešli 3 
obyvatelé do domácího prostředí. Na konci roku 2015 jsme poskytovali službu celkem 145 
obyvatelům. Specifikum doplňování volných kapacit v DOZP Sulická je dáno skutečností, že 
jednotlivé domácnosti mají svou vlastní skladbu obyvatel a nelze proto ihned přijmout 
každé zájemce, který spadá do cílové skupiny. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

51 

Pohlaví uživatelů v roce 2015 

muži

ženy

0 4 7 11 

110 

11 4 0 0 

do 6 let 7 - 12
let

13 - 18
let

19 - 26
let

27 - 65
let

66 - 75
let

76 - 85
let

86 - 95
let

nad 96
let

Věk uživatelů v roce 2015 
počet uživatelů

 

 

 

 

 

 

Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
20

15
 

 

6 

Za rok 2015 bylo evidováno celkem 26 nových žádostí. Z toho schváleno bylo celkem 12 
žádostí. 

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním postižením v různých stupních, s různou mírou 
soběstačnosti a závislosti na péči jiné fyzické osoby.  

V DOZP jsme schopni poskytnout péči a podporu osobám závislým na péči jiné fyzické 
osoby, o osoby imobilní, trvale upoutané na lůžko. 

Na druhou stranu jsme schopni poskytnout službu i osobám s vysokou mírou soběstačnosti 
a nízkou mírou závislosti. Řada našich uživatelů navštěvuje pravidelně zájmové aktivizační 
dílny, účastní se běžných činností v péči o domácnost, chodí do podporovaného zaměstnání 
a využívá běžně dostupné služby ve městě. 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK V ROCE 2015 
V roce 2015 bylo v našem domově ubytováno celkem 150 osob. V průběhu roku odešli 3 
obyvatelé do domácího prostředí. Na konci roku 2015 jsme poskytovali službu celkem 145 
obyvatelům. Specifikum doplňování volných kapacit v DOZP Sulická je dáno skutečností, že 
jednotlivé domácnosti mají svou vlastní skladbu obyvatel a nelze proto ihned přijmout 
každé zájemce, který spadá do cílové skupiny. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

51 

Pohlaví uživatelů v roce 2015 

muži

ženy

0 4 7 11 

110 

11 4 0 0 

do 6 let 7 - 12
let

13 - 18
let

19 - 26
let

27 - 65
let

66 - 75
let

76 - 85
let

86 - 95
let

nad 96
let

Věk uživatelů v roce 2015 
počet uživatelů



7

METODICKÁ PODPORA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rok 2015 byl ve znamení zavádění nově vytvořených směrnic a metodik do praxe. Všechny změny a nově po-

psané postupy vycházejí z přístupu zaměřeného na člověka. K těmto změnám byla přizvána i externí pomoc 

z Centra pro podporu transformace, s jejich podporou byla sestavena Strategie změny sociální služby Domova 

pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Všechny cíle, které jsou ve strategii zmíněny, směřují k službě, která 

podporuje začlenění uživatelů do běžného života. Vycházíme tedy zejména z hlediska běžného života. Proto, 

aby se sociální služba mohla přizpůsobovat uživatelům a byla poskytována na základě individuálních potřeb 

uživatelů, je nezbytné mít dostatečný počet pracovníků na jednotlivých domácnostech. Za tímto účelem byla 

předložena Strategie změny zástupcům odboru ZSP MHMP s žádostí o navýšení 10 míst pro pracovníky v sociál-

ních službách. Obhajoba Strategie změny byla úspěšná.

V roce 2015 proběhlo hodnocení služby jak od uživatelů naší služby, tak i od zaměstnanců a opatrovníků. 

Hodnocení od uživatelů, které proběhlo formou rozhovorů, přineslo mnoho podnětů. Často se objevoval poža-

davek na možnost si občas uvařit, nebo jíst na domácnostech namísto v jídelně. V dotaznících je také mnoho 

podnětů na rozšíření aktivity mimo Domov. Všechny podněty od uživatelů budou postupně převáděny do praxe 

či se budou hledat jiné možnosti jejich realizace.

Hodnocení od opatrovníků proběhlo dotazníkovou formou. Z odevzdaných dotazníků se nejčastěji vyskytovaly 

požadavky na větší samostatnost uživatelů při jídle, pestřejší výběr jídel a podávání večeří v pozdnějších hodi-

nách. Dále opatrovníci žádali více pohybu pro své opatrovance, ve formě procházek, cvičení apod. Tyto připo-

mínky a mnohé další v roce 2016 budou k řešení. Kladnou zpětnou vazbou pro nás zcela jistě je fakt, že většina 

opatrovníků vyhodnotila, že by naši službu doporučili někomu blízkému.

Hodnocení od zaměstnanců probíhalo také formou anonymních dotazníků. Nejčastějším výstupem z dotazní-

kového šetření byl požadavek na vyšší počet kolegů v přímé péči. Pro vedení DOZP Sulická je jistě dobrá zpětná 

vazba, že většina zaměstnanců hodnotí pracovní atmosféru jako spíše dobrou a že neuvažují o odchodu ze 

zaměstnání. 

V uplynulém roce jsme věnovali poměrně velkou část finančních prostředků na další vzdělávání a rozvoj našich 

zaměstnanců a to formou školení, supervizí a konzultací. 

ZAMYKÁNÍ

Každý uživatel, který zvládne opatrovat svůj klíč, má svůj klíč od pokoje, od skříně a učí se chránit své soukromí, 

své osobní věci. U ostatních uživatelů se na tomto cíli pracuje.
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ÚSEK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE O UŽIVATELE

BUDOVA SULICKÁ DOMÁCNOST B

Domácnost B je zaměřena na pobytovou službu lidem s vyšší mírou podpory, kteří jsou převážně v důchodovém 

věku. Této skutečnosti jsou přizpůsobeny nabídky využívání volného času, které vedou k podpoře samostatnosti 

a soběstačnosti.

Výčet aktivit a toho co se nám povedlo:

 Využívání zájmových dílen (muzikoterapie, nácvik psaní a počítání, trénink paměti, nácvik chůze,  •	
 nácvik a podpora v oblasti péče o domácnost a zahradu – ve vlastní kuchyňce v domácnosti B apod.).

 Realizace výletů a pravidelných aktivit (aquapark Barrandov, ZOO Praha, kino, Rock Opera, Břevnovský •	
pivovar, Svíčkárna v Šestajovicích, IQ Park v Liberci, Terárium v Dubči, divadelní představení, koncerty 

Chorea Bohemia a mnoho dalšího).

 Příležitostné akce a zajištění programu (Vánoce, Velikonoce, dýňování, Vítání léta, karneval, narozeniny •	
uživatelů, pálení čarodějnic, opékání aj.).

Rekondiční týdenní pobyt Březí.•	
Spolupráce se speciálními pedagogy.•	
 Zkvalitnění prostředí (oprava koupelny vč. nového vybavení, oprava terasy vč. nového venkovního •	
nábytku a houpaček, vlastní kuchyňka pro nácvik např. vaření kávy apod.).

BUDOVA SULICKÁ DOMÁCNOST C

Domácnost C poskytuje péči uživatelům s nejvyšší mírou podpory, kteří potřebují pomoc a podporu ve více jak 

polovině oblastí základních životních potřeb. Snahou je rozšíření aktivit u našich uživatelů za účelem podpory 

udržení a rozvíjení schopností a dovedností.

Výčet aktivit a toho, co se nám povedlo:

 Zájmové dílny (didaktické hry, bazální stimulace, tanec, cvičení na gymnastickém míči, pozorování – •	
vjemy, prohlížení obrázků, muzikoterapie).

 Aktivity jsou podpořeny příjemným prostředím (nové zastřešení terasy – markýzy, vč. vybavení •	
houpačkami a nábytku vyrobeným z palet z vlastní dřevařské dílny, elektricky ovládané slunečníky apod.).

 Zušlechťování vnitřního zázemí uživatelů (do obývacího pokoje byl zakoupen nový sedací nábytek •	
(koženková křesla), šicí stroj, 2 koženkové lavice, pohovka a jídelní stůl, větší televize, dekorace.  

Pro uživatele, kteří jsou imobilní, byly pořízeny antidekubitní matrace a rolovací podložka k přesunu atd.).

 Zajištění významných příležitostí a výletů (narozeniny uživatelů, akce Vítání léta, pálení čarodějnic, •	
vánoční a mikulášský program, halloweenský program, procházky, ZOO Praha, Matějská pouť, rekondiční 

pobyt v Březí atd.).
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BUDOVA SULICKÁ DOMÁCNOST D

Domácnost D zajišťuje služby pro uživatele se střední a vyšší mírou podpory, všichni naši uživatelé jsou mobilní, 

nebo částečně mobilní s kompenzační pomůckou.

V roce 2015 jsme si jako domácnost prošli několika zásadními změnami, které vedly ke zkvalitnění naší poskyto-

vané služby a k rozsáhlejšímu naplňování povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách.

 Navázali jsme na mnoho dalších mezioborových spoluprací pro komplexnější řešení problémů – speciální •	
pedagogové.

  Zvyšování podpory uživatelům při hledání uplatnění na trhu práce (podporované zaměstnání, sociální •	
rehabilitace, cvičná kavárna).

 Zavedeno pravidelné čtvrteční setkávání uživatelů při čaji, kde je dáván prostor především pro skupinové •	
rozhodování a vyjadřování názoru jednotlivých uživatelů (návrhy volnočasových aktivit, návrhy na jídelní 

lístek apod.).

 Zkvalitnění prostředí s důrazem na jeho praktické využití (pořízení nové kuchyňské linky, vybavení •	
obývacího pokoje, nové interiérové prvky).

Rekondiční týdenní pobyt na Šumavě.•	
 Byla rozšířena nabídka volnočasových aktivit (založení cyklistického klubu a nákup dvojkola, navázání •	
spolupráce s vodáckým oddílem, realizace celodenních výletů do přírody a za památkami).

 Vytvořili jsme pro naše uživatele síť kulturních akcí, kterých se mohou účastnit zdarma  •	
(koncerty, divadelní představení, kino).

Upevňujeme vazby s opatrovníky a navazujeme s nimi širší spolupráci.•	

BUDOVA SULICKÁ DOMÁCNOST E

Domácnost E poskytuje pobytovou službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením, za účelem 

podpory při běžných úkonech o vlastní osobu s cílem začlenění do společnosti, udržení či rozvinutí jejich poten-

ciálu. Chceme vést službu v partnerské rovině a odklonit se od starých institucionálních pořádků. Poskytujeme 

zázemí lidem s nejvyšší mírou podpory.

Výčet aktivit a toho, co se nám povedlo:

Rekreační pobyt v Březí.•	
 Organizace volnočasových aktivit mimo zařízení (výlety na plavání, procházky po pražských parcích, •	
Matějská pouť, ZOO Praha, koupáním v Mirošovickém rybníku, koncerty v pražských klubech).

Realizace běžných nákupů mimo domov.•	
Zapojení více uživatelů do dění v aktivizačních dílnách.•	
Dobrovolnická činnost.•	
 Zkvalitnění prostředí (Snoezelen – místnost určená k pozitivnímu naladění za účelem podpory •	
vnímání, relaxace, rozvoj představivosti, pořízení zvedáku a koupacího křesla, pořízení nového nábytku 

do kanceláře).

Tvorba individuálních plánů podle nového vzoru.•	
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Spolupráce se speciálními pedagogy, podpora v oblasti alternativní komunikace.•	
Zapojení se do aktivit běžných v normálním životě jako je např. vaření.•	
Za účelem příznivého vlivu na psychiku uživatelů máme na domácnosti E želví přírůstek Žofku.•	

BUDOVA SULICKÁ DOMÁCNOST F

Domácnost F je zaměřena na uživatele s nejvyšší mírou podpory, z tohoto důvodu je nezbytné správné vytipo-

vání vhodných aktivit pro uživatele této domácnosti. 

Výčet aktivit a toho, co se nám povedlo:

 Podílení se na slavnostech a významných událostech (Vítání léta, podzimní dýňování, Velikonoce, Vánoce •	
a advent – pečení cukroví, odpočinek u vánočního stromečku, Mikulášské hodování, karneval apod.).

Rekondiční pobyt v Březí.•	
Výlety např. na Karlštejn vlakem, Hippoterapie do Ohrobce.•	
 Zkvalitnění prostředí (oprava podlahové krytiny – linoleum, pořízení nové sedací soupravy a nábytku •	
v obývacím pokoji, nové dekorace i na pokojích podle vkusu uživatelů, nový nábytek v kanceláři apod.).

 Nácvik běžných činností v domácnosti – vaření, realizace běžných nákupů (potravin, drogerie) – podpora •	
v rozhodování.

Byla zahájena spolupráci s panem doktorem Kordou, který je knězem Lhotecké farnosti. •	

Den dýně  •  Nácvik vaření  •  Vítání léta  •  Výstava obrazů
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ MURGAŠOVA 

Detašované pracoviště prošlo v loňském roce řadou změn a úprav, které mají našim uživatelům zpříjemnit a zkva-

litnit život a současně napomáhat rozvoji dovedností a jejich postupnému osamostatňování. V srpnu byly zahá-

jeny prvotní práce s malováním celého objektu. Za plného provozu se vymalovali všechny domácnosti a byty. 

Každá domácnost budovy A a B má svou barvu a uživatelé na budově C měli možnost volby barvy svého bytu. 

Každý uživatel má novou prostornou uzamykatelnou skříň na své osobní věci. Předsíňky disponují dalšími skří-

němi na ostatní věci, např. sezónní ošacení a jiné potřeby. Každá domácnost i byt disponují velkou obývací 

stěnou. Nový nábytek je i v každé kanceláři. Současně s nábytkem se domácnosti vybavily sedacími soupravami 

a ostatními bytovými doplňky jako jsou obrazy, květiny, konferenční stolky, nové záclony, aby co nejvíce blížili 

běžné prostředí domácnosti. V kuchyňkách mají uživatelé nové myčky na nádobí, spižírny na trvanlivé potraviny, 

vč. vybavení nádobím a dalšími kuchyňskými spotřebiči. Je to ideální místo pro nácvik vaření a péče o domác-

nost. Každý byt je vybaven novou pračkou. V rámci nácviku se zde učí uživatelé prát, sušit, žehlit a skládat své 

osobní prádlo. Z jedné z kanceláří vznikla malá a příjemná zasedací místnost pro setkávání při poradách, super-

vizích, posezení s opatrovníky a řešení různých záležitostí.

Všechny tyto změny, úpravy a nové vybavení mají přispět našim uživatelům k příjemnému žití, nácvikům nových 

dovedností a k jejich postupné přípravě na samostatný život.

Výčet aktivit a toho, co se nám povedlo:

 Výlety (ZOO Praha, Medvědárium Beroun, výlet na Konopiště, Matějská pouť, Trojský zámek, Modřanská •	
rokle atd.).

 Významné události (oslavy narozenin, Valentýnská party, pálení čarodějnic, Vítání léta, slavení •	
velikonočních a vánočních svátků, mikulášské nadělování apod.).

Vedení a podpora uživatelů k nácvikům v oblasti péče o domácnost (vaření a jiné aktivity).•	
Rekondiční pobyt v Březí.•	
 Zkvalitňování vnitřního, vnějšího prostředí (vybavenost pokojů nábytkem, dekoracemi,  •	
terénní úpravy atd.).

Podpora k samostatnosti – péče o domácnost.•	

Práce s logopedkou  •  Vánoce
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BUDOVA SULICKÁ DÍLNY 

Přesto, že jsme v loňském roce měli 

otevřené pouze tři dílny a to výtvar-

nou, rukodělnou a truhlářskou, akti-

vity, které nabízíme, již tradičně byly 

zachovány a nabídka akcí v našem 

domově pokračovala dle zavedených 

tradic. Na jaře jsme tedy pořádali veli-

konoční prodej a workshop, vítali jsme 

léto velkou zahradní party za účasti 

veřejnosti, zahájili jsme advent, spo-

lečně s panem farářem zapálením 

první svíčky a rozsvítili jsme společně 

vánoční strom za doprovodu ženského 

sboru a krásných vánočních koled. Celoročně v rámci aktivizace fungovala cvičná kavárna, kde si naši uživatelé 

upevňovali pracovní návyky a vždy pro nás připravili něco dobrého.

PODPORA PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

V současné době máme zaměstnáno 11 uživatelů. Ve výrobním družstvu Drutěva máme zaměstnáno 6 uživate-

lů, v kavárně „Mezi řádky“ na Smíchově 1 uživatele jako pomocného barmana, v DOZP Sulická 4 uživatele, a to  

2 uživatele v prádelně, 1 uživatelku na pomocné práce na oddělení a 1 uživatele v údržbě. Další 2 uživatelky jsou 

v programu pro získání zaměstnání v Agentuře Rytmus a FOSA o. p. s., podporované zaměstnání Formika.

I v roce 2016 se budeme snažit o rozšíření možností zaměstnání pro naše uživatele mimo DOZP Sulická. Stejně 

tak se budeme snažit o aktivní přípravu právě na zaměstnání našich klientů. 

Práce klientů
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TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DOZP SULICKÁ

Rok 2015 byl z hlediska technického zajištění provozu poměrně velmi náročným obdobím. V průběhu tohoto 

období bylo realizováno mnoho oprav, a to nejenom těch plánovaných, ale i oprav havarijních stavů. Dále byla 

provedena řada náročných investičních akcí. Jednotlivé oddělení/domácnosti prošly řadou změn z technického 

hlediska co do jejich vybavení a různých oprav.

Domácnost F

výměna podlahové krytiny – linolea ( celé oddělení/domácnost včetně pokojů),•	
pořízení kuchyňské linky,•	
pořízení nového nábytku a vestavěné skříně pro uložení ošacení uživatelů,•	
pořízení sedací soupravy a křesel do denní místnosti,•	
zajištění úložného prostoru pro drobnou drogerii a úklidové prostředky,•	
částečná výměna matrací ( dle potřeby ).•	

Domácnost E 

pořízení nového elektrického zvedacího zařízení i s vestavěnou váhou,•	
pořízení nového nábytku do kanceláře,•	
pořízení nových nočních stolků pro klienty,•	
 významná investice do této domácnosti je v plánu roku 2016, kdy dojde ke kompletní přestavbě •	
domácnosti.

Domácnost D 

pořízení kuchyňské linky se spotřebiči potřebnými k dennímu užívání,•	
pořízení nového nábytku do kanceláře,•	
v roce 2016 je v plánu přestavba koupelny a položení linolea na chodbě.•	

Domácnost C 

pořízení nové sedací soupravy do společné místnosti,•	
pořízení nového nábytku do kanceláře,•	
pořízení nových markýz na terasu na dálkové ovládání,•	
v roce 2016 je v plánu stejně jako na domácnosti E kompletní rekonstrukce celé domácnosti.•	

Domácnost B 

výměna linolea na chodbě, společenské místnosti,•	
oprava koupelny s novou sedací vanou, koupací vanou a sprchovým koutem,•	
pořízení nového zvedacího zařízení pro imobilní uživatele,•	
 oprava kanceláře a pořízení nového nábytku, rozdělení příčkou byla vytvořena nová místnost  •	
pro uživatele, kteří si mohou sami uvařit kávu a umýt nádobí v nové kuchyňské lince,



14

 oprava terasy, která již byla v havarijním stavu, s novým pozinkovaným zábradlím za účelem zajištění  •	
bezpečnosti našich uživatelů,

pořízení zahradního nábytku s houpačkami z masivu.•	

Přístavba 

zajištění prostorů pro muzikoterapii s novou vestavěnou skříní a vybavením,•	
pořízení nábytku jako skladovací prostor v aktivizačních dílnách,•	
v zasedací místnosti byla pořízena vestavěná skříň – knihovna,•	
téměř v provozu je snoezelen pro uživatele s celou řadou nových prvků.•	

Administrativa 

 výměna podlahových krytin, na chodbě – linoleum a v kancelářích nové koberce. Byly vymalovány  •	
prostory kanceláří a dovybaveny novým nábytkem. V kanceláři pokladní byla instalována bezpečnostní 

fólii na sklo, nové bezpečnostní dveře a zakoupen nový trezor.

Hlavní budova 

 zajištěn nový odtah (komín) pro velkokapacitní sušičky. Předcházející odtah byl nedostačující a nesplňoval •	
technické požadavky dle norem,

pořízení nové vjezdové brány s vchodovou brankou, s elektronickým zámkem na kód,•	
 do prostorů dílen bylo zakoupeno nové vybavení pro kvalitnější práci, regálový systém na uskladnění •	
pneumatik pro naše služební vozidla, byla pořízena ruční tlaková myčka apod.,

 byl vybudován evakuační výtah a pořízen záložní zdroj pro případ Blackoutu nebo neočekávané situace,•	
v jídelně je nové linoleum,•	
kuchyň jsme vybavili novými lednicemi a pořídili si děličku těsta a nový velkokuchyňský mixér.•	

Detašované pracoviště Murgašova

kompletní výmalba celé budovy detašovaného pracoviště Murgašova, •	
 pořízení a montáž vestavěného nábytku do všech pokojů uživatelů, společenských místností,  •	
chodeb,

 dovybavení všech kuchyní (nové myčky nádobí, lednice a drobné vybavení jako jsou mixéry, rychlovarné •	
konvice, talíře a podobně),

pořízení nového nábytku do kanceláří,•	
  byly přestavěny sprchové kouty na bezbariérové a každé garsonky byly pořízeny nové pračky za účelem •	
nácviku péče o domácnosti,

byla vyměněna poškozená podlahová krytina,•	
zakoupili jsme dekorační předměty,•	
byl zřízen systém generálního klíče, který je nezbytný k PCO,•	
pořízen záložní zdroj pro výpadky elektrického proudu,•	
 za účelem zamezení zatékání do budovy byla dokončena akce drenážní systém a stabilní odvodnění •	
zahrady.
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VOZOVÝ PARK

Celkový počet vozů je v současné době šest. Stav vozového parku je nevyhovující z důvodu opotřebení vozidel 

denním používáním převážně po Praze, kdy vynakládáme nemalé finanční částky za opravy a údržbu. Díky sys-

tému preventivních kontrol jsme schopni udržet služební vozy v dostačujícím stavu k provozu. Prioritou v roce 

2015 pro nás nebylo obměnit vozový park, ale udržet stávající. Naší prioritou byly opravy a investice, které se 

týkaly především zlepšení života našich klientů.

Renault Trafic r. v. 2008  přeprava osob, počet najetých km: 113 831

Fiat Doblo r. v. 2006  přeprava potravin, počet najetých km: 79 200

Ford Transit r. v. 2006  stěhování materiálu, počet najetých km: 156 720

VW Crafter r. v. 2009  přeprava osob se zvedacím zař., počet najetých km: 49 047

VW Transporter r. v. 2009  přeprava osob se zvedacím zař., počet najetých km: 90 413

Dle níže uvedených grafů jsme v roce 2015 čerpali více nafty a to z důvodu plánovaných jízd s uživateli na výlety 

a jiné aktivity.  
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 pořízen záložní zdroj pro výpadky elektrického proudu, 
 za účelem zamezení zatékání do budovy byla dokončena akce drenážní systém a 

stabilní odvodnění zahrady. 

 

VOZOVÝ PARK 
Celkový počet vozů je v současné době šest. Stav vozového parku je nevyhovující z důvodu 
opotřebení vozidel denním používáním převážně po Praze, kdy vynakládáme nemalé 
finanční částky za opravy a údržbu. Díky systému preventivních kontrol jsme schopni udržet 
služební vozy v dostačujícím stavu k provozu. Prioritou v roce 2015 pro nás nebylo obměnit 
vozový park, ale udržet stávající. Naší prioritou byly opravy a investice, které se týkaly 
především zlepšení života našich klientů. 

Renault Trafic r.v. 2008 přeprava osob, počet najetých km: 113831 
Fiat Doblo r.v. 2006 přeprava potravin, počet najetých km: 79200 
Ford Transit r.v. 2006 stěhování materiálu, počet najetých km: 156720 
VW Crafter r.v. 2009 přeprava osob se zvedacím zař. počet najetých km: 49047 
VW Transporter r.v. 2009 přeprava osob se zvedacím zař., počet najetých km: 90413 
Škoda Octavia r.v. 2005 krátké jízdy, centrum Prahy, počet najetých km: 798000 
 

Dle níže uvedených grafů jsme v roce 2015 čerpali více nafty a to z důvodu plánovaných jízd 
s uživateli na výlety a jiné aktivity.  
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 pořízen záložní zdroj pro výpadky elektrického proudu, 
 za účelem zamezení zatékání do budovy byla dokončena akce drenážní systém a 

stabilní odvodnění zahrady. 

 

VOZOVÝ PARK 
Celkový počet vozů je v současné době šest. Stav vozového parku je nevyhovující z důvodu 
opotřebení vozidel denním používáním převážně po Praze, kdy vynakládáme nemalé 
finanční částky za opravy a údržbu. Díky systému preventivních kontrol jsme schopni udržet 
služební vozy v dostačujícím stavu k provozu. Prioritou v roce 2015 pro nás nebylo obměnit 
vozový park, ale udržet stávající. Naší prioritou byly opravy a investice, které se týkaly 
především zlepšení života našich klientů. 

Renault Trafic r.v. 2008 přeprava osob, počet najetých km: 113831 
Fiat Doblo r.v. 2006 přeprava potravin, počet najetých km: 79200 
Ford Transit r.v. 2006 stěhování materiálu, počet najetých km: 156720 
VW Crafter r.v. 2009 přeprava osob se zvedacím zař. počet najetých km: 49047 
VW Transporter r.v. 2009 přeprava osob se zvedacím zař., počet najetých km: 90413 
Škoda Octavia r.v. 2005 krátké jízdy, centrum Prahy, počet najetých km: 798000 
 

Dle níže uvedených grafů jsme v roce 2015 čerpali více nafty a to z důvodu plánovaných jízd 
s uživateli na výlety a jiné aktivity.  
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EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická skončilo ke dni 

31. 12. 2015 v hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem, přičemž neinvestiční příspěvek zřizovatele 

(tj. Hlavní město Praha) zůstal o částku 33 836,17 Kč, nedočerpán. 

Hospodaření organizace v doplňkové činnosti skončilo k 31. 12. 2015 ziskem ve výši 19 880,72 Kč (tj. o 86,22 % 

méně než v roce 2014). Náklady byly ve výši 446,177 tis. Kč a výnosy ve výši 466,058 tis. Kč.

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy v tis. Kč v %

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 32 433,96 44,507

Státní dotace MPSV 8 885,00 12,192

Příjmy od uživatelů 26 075,24 35,781

Příjmy od zdravotních pojišťoven 3 965,58 5,442

Čerpání z fondů (FRM, rezervní) 796,97 1,094

Ostatní výnosy (pojistné, bonusy, příjmy za stravné) 716,91 0,984

Celkem 72 873,66

Náklady v tis. Kč v %

Náklady na materiál 8 086,82 11,097

Energie 3 707,21 12,071

Opravy a udržování 4 618,78 54,199

Ostatní služby 8 796,56 4,796 

Osobní náklady 39 496,66 6,412

Odpisy 3 495,05

Ostatní náklady (náklady z DDM, pojistné) 4 672,59

Celkem 72 873,66
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VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI

Výnosy byly v organizaci plněny na úrovni 107,23 % schváleného, resp. 99,95 % upraveného rozpočtu. Výnosy 

z prodeje služeb byly oproti roku 2014 vyšší o 8,438 %. Oproti roku 2014 byl zaznamenán:

procentuální nárůst výnosů u následujících položek:•	
státní dotace o 10,36 % »

čerpání fondů (FRM, rezervní) o 56,98 % »

neinvestiční příspěvek zřizovatele o 28,18 % »

příjmy od uživatelů o 8,80% »

procentuální pokles výnosů u následujících položek:•	
příjmy zdravotních pojišťoven o 1,998 % »

ostatní výnosy o 4,52% »

Dotace MHMP

Neinvestiční příspěvek MHMP (UZ 91) byl pro rok 2015 schválen Radou hl. m. Prahy ve výši 32 325 tis. Kč. Částka 

byla použita na provoz DOZP Sulická, konkrétně na energie, platy, odvody, odpisy majetku a úhradu dalších slu-

žeb. V průběhu roku došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 142,8 tis. Kč. Finanční prostředky dle rozpočto-

vého opatření byly určeny na zvýšení platových tarifů o 3 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2015 v souvislosti s na-

řízením vlády č. 278/2015 Sb. Limit prostředků na platy byl na počátku roku 2015 stanoven ve výši 28 716 tis. Kč,  

v průběhu roku byl tento limit s ohledem na zvýšení platových tarifů zvýšen o 106,6 tis. Kč (Radou hl. m. Prahy 

schválená výše limitu prostředků na platby byla na úrovni 28 822,6 tis. Kč).

Dotace MPSV

Přidělená státní dotace s UZ 13305 byla původně ve výši 7 969 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k navýšení 

dotace v celkové výši 916 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány na úhradu osobních nákladů a energie 

v plné výši (tj. 100%). Státní dotace se na celkových výnosech organizace v hlavní činnosti podílí 12,192 %. Cel-

ková státní dotace ve výši 8 885 tis. Kč byla čerpána v 89,7 % na osobní náklady a 10,3 % na energie.

Mzdové limity

Pro rok 2015 v rámci Rozpisu závazných ukazatelů na rok 2015 pro sestavu rozpočtu byl stanoven limit prostřed-

ků na platy PO na úrovni 28 716 tis. Kč. Ve srovnání s roky 2013 a 2014 došlo ke zvýšení tohoto limitu, s ohledem 

na cílovou kapacitu (počet míst) a k tomu úměrně počet zaměstnanců. 

V průběhu roku byl limit prostředků na platy zvýšen o 106,6 tis. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů zaměstnan-

ců o 3% dle nařízení vlády. 
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V průběhu roku byl limit prostředků na platy zvýšen o 106,6 tis. Kč z důvodu zvýšení 
platových tarifů zaměstnanců o 3% dle nařízení vlády.  

 

 

 
ÚHRADY OD UŽIVATELŮ 

Úhrady od uživatelů za stravu, ubytování, příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 
2015 plněny na úrovni 99,9. Ve srovnání s rokem 2014 byly výnosy v roce 2015 vyšší o 
8,80%, tj. o 2 109,89 tis. Kč, a to z důvodu zavedení tzv. spoluúčasti na úhradě nákladů za 
sociální služby poskytnuté uživateli DOZP Sulická (dle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách), a dále z důvodu zvýšení počtu uživatelů sociální služby 
(stav na konci roku 2014 počet uživatelů 139, stav na konci roku 2015 počet uživatelů 145, 
tj. nárůst o 4,32%). 

 

ÚHRADY OD POJIŠŤOVEN 

Rok 2015 přinesl snížení úhrad od zdravotních pojišťoven o 1,99 % ve srovnání s rokem 
2014. V roce 2015 byl schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč  
a k 31. 12. 2015 bylo plnění ve výši 3 965,58 tis. Kč, tj. na úrovni 113,30 % schváleného 
rozpočtu. 

 

 

29 400,00    

25 700,00    25 700,00    

28 716,00    

 23 000

 24 000

 25 000

 26 000

 27 000

 28 000

 29 000

 30 000

2012 2013 2014 2015

v 
tis

. K
č 

Limit prostředků na platy 
Limit prostředků na platy

Limit prostředků na platby



18

Úhrady od uživatelů

Úhrady od uživatelů za stravu, ubytování, příspěvky na péči a fakultativní služby byly v roce 2015 plněny na úrov-

ni 99,9. Ve srovnání s rokem 2014 byly výnosy v roce 2015 vyšší o 8,80 %, tj. o 2 109,89 tis. Kč, a to z důvodu za-

vedení tzv. spoluúčasti na úhradě nákladů za sociální služby poskytnuté uživateli DOZP Sulická (dle ustanovení  

§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), a dále z důvodu zvýšení počtu uživatelů sociální služ-

by (stav na konci roku 2014 počet uživatelů 139, stav na konci roku 2015 počet uživatelů 145, tj. nárůst o 4,32 %).

Úhrady od pojišťoven

Rok 2015 přinesl snížení úhrad od zdravotních pojišťoven o 1,99 % ve srovnání s rokem 2014. V roce 2015 byl 

schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč a k 31. 12. 2015 bylo plnění ve výši 3 965,58 tis. Kč, tj. na úrovni 113,30 % 

schváleného rozpočtu.

Finanční prostředky z FRM

Prostředky fondu reprodukce majetku byly použity pouze v rámci finančního vypořádání organizace. 

Finanční vypořádání investičního transferu:

Číslo akce Název akce UR poskytnuto v Kč Čerpání v Kč

42134 Záložní zdroj 1 385 050 1 385 050

42373 Drenážní systém 698 000 698 000

42687 Odvodnění zahrady a úprava kanalizace 1 100 000 1 100 000

42521 Přestavba sprchových koutů 338 800 55 470

42522 Pořízení speciálního zvedáku 157 300 98 660

42523 Pořízení speciálního zvedáku 157 300 141 448 

42518 Pořízení dětského hřiště 50 000 50 000

42519 Pořízení evakuačního výtahu 2 178 000 1 607 828

42520 Pořízení vestavěného nábytku 1 500 000 1 456 620,02

Koupací křeslo 43 900 43 900 

Pořízení komínu pro odtah sušiček 200 000 199 588

Pořízení zábradlí 100 000 0 

Pořízení markýzy 100 000 72 385

Pořízení vjezdové brány 100 000 98 999,78 

Vestavěná uzamykatelná skříň knihovna 75 000 73 810

Vestavěná uzamykatelná skříň muzikoter. 65 000 64 735 

Drenážní systém – dofinancování 300 000 271 289

Odvodnění zahrady a úprava kanaliz. – dof. 1 100 000 1 098 780 

Záložní zdroj – dofinancování 150 000 146 386,25

Nákup děličky těsta 100 000 75 354 
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Pořízení serveru 260 000 239 000

Posílení položky opravy a udr. – oprava kryt. 600 000 588 060

Pořízení posuvných dveří ---- 28 435

Stavba příčky ---- 35 201

V roce 2014 bylo zažádáno o finanční prostředky pro rok 2015 na realizaci investičních akcí a Radou hl. m. Prahy 

byly schváleny tyto akce: Pořízení evakuačního výtahu, Pořízení vestavěného nábytku, Přestavba sprchových 

koutů, Pořízení speciálních zvedáků (2ks) a Pořízení dětského hřiště. Všechny tyto výše zmíněné akce byly v roce 

2015 dokončeny s výjimkou dětského hřiště, které nebylo dokončeno z časových důvodů (plánované dokončení 

akce je 3. čtvrtletí roku 2016). 

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo v 1. čtvrtletí roku schváleno ponechání nevyčerpaných 

investičních prostředků do roku 2015 konkrétně u akcí: Záložní zdroj elektrické energie a Drenážní sytém Mur-

gašova. V průběhu roku bylo Radou hl. m. Prahy schváleno dofinancování těchto akcí prostřednictvím fondu 

investic (Záložní zdroj elektrické energie ve výši 150 tis. Kč a Drenážní systém Murgašova ve výši 300 tis. Kč). 

Investiční akce byly v roce 2015 dokončeny. 

Na počátku 3. čtvrtletí byla schválena investiční akce Odvodnění zahrady a úpravy kanalizace ve výši 2 200 tis. Kč  

(50 % financováno prostřednictvím fondu investic a 50 % prostředky zřizovatele). Tato investiční akce byla do-

končena.

V roce 2015 byly podány žádosti o uvolnění finančních prostředků z fondu investic na posílení položky opravy 

a udržování v celkové výši 600 tis. Kč, finanční prostředky byly konkrétně použity na opravu podlahových krytin, 

skutečná výše nákladů odpovídala hodnotě 588 060 Kč. Radou hl. města Prahy bylo dále schváleno pořízení 

komínu pro odtah sušiček, pořízení zábradlí (nebylo zrealizováno), pořízení markýzy, pořízení vjezdové brány, 

vestavěná uzamykatelná skříň knihovna, vestavěná uzamykatelná skříň – muzikoterapie, nákup děličky těsta, 

pořízení serveru. Radou hl. m. Prahy byl schválen převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic na pořízení koupacího křesla pro uživatele. Na základě rozhodnutí ředitelky Bc. Lenky Kohoutové byly 

z fondu investic čerpány finanční prostředky na pořízení posuvných dveří ve výši 28 435 Kč a stavba příčky v kan-

celáři v domácnosti B ve výši 35 201 Kč. 

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady byly v objemu 44,51 % kryty neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. Dotace poskytnutá ze státního 

rozpočtu se podílela na pokrytí nákladů organizace v rozsahu 12,192 %, vlastní zdroje potom 41,22  %. 

Jednotlivé položky nákladů v porovnání s rokem 2014

 502 – Spotřeba energie•	  – náklady na spotřebu energie byly nižší cca o 893,8 tis. Kč. Snížením této 

nákladové položky bylo ovlivněno cenovou regulací, a dále sjednocením aktivizačních činností do objektu 

Sulická, (objekt „Likus“ v roce 2015 nebyl využíván z bezpečnostních důvodů), v současnosti je tento 

objekt ve fázi příprav na převod (v jednání s odborem evidence, správa a využití majetku). Oproti r. 2014 je 

zaznamenána nižší spotřeba vody o 251,1 tis. Kč (tj. pokles o 26,7% oproti skutečné spotřebě v Kč  

za r. 2014), významný pokles nákladů je zaznamenán u položky elektrická energie o 610,4 tis. Kč.
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511 – Opravy a udržování•	  – v roce 2015 proběhly následující opravy:

oprava fasády  »

oprava maleb Murgašova »

oprava podlah v objektu Murgašova a Sulická »

oprava automobilů (zastaralý vozový park) »

oprava terasy - zpevnění plochy (z bezpečnostního důvodu) »

oprava zařízení (chladničky, sušičky, pračky) »

oprava prasklého topení »

oprava výtahu opravy spojené s revizemi elektroinstalace a plynu »

meziroční nárůst nákladové položky je o 2 202, 7 tis. Kč (tj. 91,16 %).•	

 518 – Ostatní služby•	  – tento nákladový účet byl o 28,5% vyšší než v roce 2014 (tj. o 1 950,81 tis. Kč.).  

Náklady byly významně zvýšeny konkrétně u položek:

 ostatní služby nárůst o 1 764,9 tis. Kč (instalatérské práce, kácení stromů, likvidace dřevin, zemní   »

a zahradnické práce, úprava terénu, speciální pedagogika apod.) Náklady na služby oproti 

předchozím rokům vrostly i u služeb zaměřující se na podporu uživatelům v oblasti speciální 

pedagogika, logopedie, metodická podpora (supervize) a v roce 2016 je plánováno zkvalitnění služeb 

v oblasti psychologie a rehabilitace.

vzdělávání nárůst o 337,0 tis. Kč »

DDNM 1 – 7 tis nárůst o 244, 7 tis. Kč »

recepční služby nárůst o 195,8 tis. Kč »

 521 – Mzdové náklady a 524 – Zákonné sociální pojištění •	 – mzdové náklady byly vyšší o 1 966,59 tis. Kč 

tj. 7,21% v důsledku navýšení platových tarifů a osobních příplatků zaměstnanců, na základě hodnocení  

příslušných zaměstnanců. V tomto trendu je plánováno pokračovat i v následujícím roce (např. 

u zaměstnanců, kteří si aktivně budou zvyšovat svoji kvalifikaci). S nárůstem objemu mzdových nákladů je 

spojen i úměrný nárůst nákladů na odvody (zákonné sociální pojištění).

 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku•	  – objem nákladů z DDM  

(nábytek, sedací souprava, pračky, sušičky, myčky, sporák, chladící a mrazící skříň, kávovar, várnice, trezor, 

houpačky, venkovní grily, kompenzační pomůcky a hudební nástroje (pro podporu aktivizace uživatelů), 

dvojkolo, fotoaparáty, dataprojektor, příslušenství pro snoezelen, PC technika (tiskárny, notebooky, 

monitory), polohovací lůžka, vozíky, odběrové křeslo.
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SPONZORSKÉ DARY

Do rezervního fondu byly přijaty sponzorské dary v celkové výši 236 788 Kč.

Sponzorské dary v roce 2015

Dárce – finanční dary Hodnota daru

Saskia Kovačevičová 1 tis. Kč

Flieger Jindřich 1,5 tis. Kč 

Foosball Pubs s. r. o. 13,350 tis. Kč

 MePro Trading s. r. o. 15,8 tis. Kč 

Fiala Drahoslav 6,2 tis. Kč

Dědková Dana 0,3 tis. Kč 

Hubnerová Romana 5 tis. Kč

Simply Clean s. r. o. 20 tis. Kč 

PREMIO INVEST s. r. o. 10 tis. Kč

Fiala Drahoslav 0,6 tis. Kč 

AG FOODS Group a. s. 5,563 tis. Kč

Mgr. Barčík Jakub 3,740 tis. Kč 

Zimmer Jakub 0,6 tis. Kč

CHRISTEYNS, s. r. o. 8,6 tis. Kč 

WIKO Praha, s. r. o. 20 tis. Kč

Flemming Arnfreo 2 tis. Kč 

Fond dalšího vzdělávání 3,024 tis. Kč

Nováková Romana 25 tis. Kč 

Berky Julius Eliáš 0,4 tis. Kč

JUDr. Žežulková Zuzana 1,653 tis. Kč 

PREMIO INVEST s. r. o. 15 tis. Kč

OXIXO spol. s. r. o. 10 tis. Kč 

CASABLANCA INT s. r. o. 15 tis. Kč

Kratinová Věra 4,440 tis. Kč 

Bella Bohemia s. r. o. 48,018 tis. Kč

Dárce – hmotné dary

PRO.MED.CS Praha a. s.

KARDIA s. r. o.

Anna Heaney

DART spol. s. r. o.

Spolek zp. - AUTIK - cz
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PERSONÁLNÍ OBLAST 

V roce 2015 bylo v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická zaměstnáno k 31. 12. 2015 rovných 

110 zaměstnanců, v přepočteném průměrném stavu za celý rok 2015 bylo v DOZP Sulická zaměstnáno 105,39 

zaměstnanců. 

V hlavní budově Sulická je administrativní a technické zázemí, úsek stravování, ambulance a 5 domácností/od-

dělení. Na každé domácnosti je jmenován jeden vedoucí pracovník v sociálních službách.

Na detašovaném pracovišti Murgašova byla jmenována 1 vedoucí, která je zároveň zdravotní sestrou a 1 vše-

obecná zdravotní sestra na denní směnu. Pracovníků v sociálních službách je zde 18, z toho 2 pracovnice v sociál-

ních službách – aktivizace a ostatní jsou zařazeni jako pracovníci přímé obslužné péče.

V celém Domově pro osoby se zdravotním postižením bylo na konci roku 2015 zaměstnáno 84 žen a 26 mužů.

Dále bylo v roce 2015 5 zaměstnanců mimo evidenci na mateřské, nebo rodičovské dovolené. Z celkového po-

čtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto:

60 % zaměstnanců, kteří pracovali na pozici pracovníka v sociálních službách,•	
8 % zaměstnanců bylo zaměstnáno na pozici pracovník v sociálních službách – aktivizační pracovník, •	
11 % zaměstnanců byl podíl zdravotnického personálu – všeobecné zdravotní sestry s registrací, •	
4 % zaměstnanců byl podíl sociálních pracovníků a metodika,•	
 17 % zaměstnanců tvoří administrativní zázemí, technické a provozní úseky (stravovací úsek, prádelna, •	
údržba).
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PERSONÁLNÍ OBLAST  
V roce 2015 bylo v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická zaměstnáno k 31. 
12. 2015 rovných 110 zaměstnanců, v přepočteném průměrném stavu za celý rok 2015 bylo 
v DOZP Sulická zaměstnáno 105,39 zaměstnanců.  

V hlavní budově Sulická je administrativní a technické zázemí, úsek stravování, ambulance a 
5 domácností/oddělení. Na každé domácnosti je jmenován jeden vedoucí pracovník 
v sociálních službách. 

Na detašovaném pracovišti Murgašova byla jmenována 1 vedoucí, která je zároveň 
zdravotní sestrou a 1 všeobecná zdravotní sestra na denní směnu. Pracovníků v sociálních 
službách je zde 18, z toho 2 pracovnice v sociálních službách - aktivizace a ostatní jsou 
zařazeni jako pracovníci přímé obslužné péče. 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

V celém Domově pro osoby se zdravotním postižením bylo zaměstnáno na konci roku 2015 
84 žen a 26 mužů. 

Dále bylo v roce 2015 5 zaměstnanců mimo evidenci na mateřské, nebo rodičovské 
dovolené. Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto: 

 60 % zaměstnanců, kteří pracovali na pozici pracovníka v sociálních službách, 
 8 % zaměstnanců bylo zaměstnáno na pozici pracovník v sociálních službách – 

aktivizační pracovník,  
 11 % zaměstnanců byl podíl zdravotnického personálu - všeobecné zdravotní sestry 

s registrací,  
 4 % zaměstnanců byl podíl sociálních pracovníků a metodika, 
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 17 % zaměstnanců tvoří administrativní zázemí, technické a provozní úseky 
(stravovací úsek, prádelna, údržba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní týmy jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, 
organizace má stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních 
pozicích. Kompetence jednotlivých zaměstnanců jsou stanoveny v Organizačním řádu a 
také v pracovních náplních. 

 

INFORMACE O PRACOVNÍM POMĚRU 
Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především na 
splnění odborné způsobilosti a obecných schopností a dovedností. 

Nábor zaměstnanců probíhal celý rok pomocí inzerce na inzertních portálech i v novinovém 
tisku, zveřejněním pracovní nabídky na webových stránkách, oslovováním studentů 
sociálních škol, kteří u nás vykonávají praxe aj. 

Během roku u nás mají možnost studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol 
vykonávat v naší organizaci odbornou praxi, která je velkým přínosem pro obě strany. 
Odborné praxe jsou různě dlouhé, jednak se jedná o krátkodobé praxe, tak i dlouhodobější 
stáže. Praxe jsou většinou zaměřeny na oblast poskytování komplexní podpory a péče 
uživatelům sociálních služeb, vedení dokumentace a sociální práci. 

PRŮMĚRNÝ PLAT V ORGANIZACI 
Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2015 činil 22 633,- Kč. 
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Pracovní týmy jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, organizace má stanovenou 

organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních pozicích. Kompetence jednotlivých zaměst-

nanců jsou stanoveny v Organizačním řádu a také v pracovních náplních.

INFORMACE O PRACOVNÍM POMĚRU

Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především na splnění odborné způsobi-

losti a obecných schopností a dovedností.

Nábor zaměstnanců probíhal celý rok pomocí inzerce na inzertních portálech i v novinovém tisku, zveřejněním 

pracovní nabídky na webových stránkách, oslovováním studentů sociálních škol, kteří u nás vykonávají praxe aj.

Během roku u nás mají možnost studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol vykonávat v naší orga-

nizaci odbornou praxi, která je velkým přínosem pro obě strany. Odborné praxe jsou různě dlouhé, jednak se 

jedná o krátkodobé praxe, tak i dlouhodobější stáže. Praxe jsou většinou zaměřeny na oblast poskytování kom-

plexní podpory a péče uživatelům sociálních služeb, vedení dokumentace a sociální práci.

PRŮMĚRNÝ PLAT V ORGANIZACI

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2015 činil 22 633 Kč.

PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

V roce 2015 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 52 případů pracovní neschopnosti (pracovní neschopnost byla 

dlouhá 2 107 kalendářních dnů), z toho tři pracovní úrazy (111 kalendářních dnů).

Celkové procento nemocnosti v roce 2015 v organizaci bylo průměrně 9,33 %, přičemž největší podíl PN byl 

v březnu 2015.

 

 

 

 

 

 

Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
20

15
 

 

26 

 

PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 
V roce 2015 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 52 případů pracovní neschopnosti (pracovní 
neschopnost byla dlouhá 2 107 kalendářních dnů), z toho tři pracovní úrazy (111 
kalendářních dnů). 

Celkové procento nemocnosti v roce 2015 v organizaci bylo průměrně 9,33 %, přičemž 
největší podíl PN byl v březnu 2015. 
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STRAVOVÁNÍ V DOZP SULICKÁ

Uživatelé se stravují společně v jídelně nebo přímo na odděleních/domácnostech. Strava je poskytována podle 

dietního systému:

Dieta č. 3•	  – normální racionální strava

Dieta č. 2 •	 – šetřící

Dieta č. 9•	  – diabetická

Dieta č. 9/2•	  – diabetická šetřící

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

DOZP Sulická má vlastní stravovací provoz, ve kterém se připravuje a expeduje celodenní strava uživatelům –    

snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře. V jídelně a na jednotlivých odděleních/domácností je 

zajištěn celodenní pitný režim.

Jídelní lístek je dle potřeby přizpůsoben zdravotnímu stavu uživatele na základě požadavků lékaře a taky me-

chanicky upravován (např. mletí). Strava je svým složením a množstvím přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu 

uživatele. S aktuální nabídkou stravy jsou uživatelé seznamováni formou jídelních lístků, které jsou i v obrázkové 

podobě. Při přípravě stravy se využívá aktuálních sezónních potravin a akcí dodavatelů.

Oblast stravování je i jednou z oblastí úzké spolupráce mezi DOZP Sulická a Sdružením rodičů, opatrovníků, 

které bylo založeno v říjnu 2012. Stravovací komise je ve složení:

Vedoucí stravovacího provozu »

Vedoucí přímé obslužné péče »

Opatrovník uživatele ze střediska Murgašova »

Opatrovník uživatele ze střediska Sulická »

Zaměstnanec DOZP »

Uživatel DOZP ze střediska Sulická »

Uživatel DOZP ze střediska Murgašova »

Strávníci, opatrovníci uživatelů se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise. 

Cílem stravovací komise je kvalita jídelního lístku, sledování vlastní kvality pokrmů, předávání, vyhovění poža-

davkům a přání strávníků a nezávislé informování o kvalitě stravy a úrovni kultury stravování.

V roce 2015 jsme se zaměřili na inovace v jídelníčku (pohankový houskový knedlík, řepové pyré, celerové pyré) 

a vařit individuálně dle potřeb a diet uživatelů. Uživatelé se podílejí na vytváření jídelního lístku. 

Kvalita naší výroby je pravidelně dozorována mnoha kontrolními orgány. Máme certifikovaný systém kontroly 

kritických bodů HACCP. Naší prioritou je také dobrá komunikace s uživatelem a tím jeho spokojenost.
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Oproti roku 2014 se navýšil nákup ovoce a zeleniny i přes nepříznivé ceny v období letního sucha. Omezilo se 

vepřové maso a navýšilo hovězí a krůtí maso, které je pro lidský organismus zdravější a vhodnější. 

V níže uvedeném grafu je porovnání nákupu jednotlivých komodit a porovnání roku 2014 a 2015.

Sledovaná položka Množství v kg v roce 2015 Množství v kg v roce 2014

Salátová okurka 612 510

Rajčata 288 210

Pomeranče 982 484

Mandarinka 458 574

Banány 1 205 1 002

Meloun 438 265

Hovězí maso 1 090 567

Krůtí maso 343 215

Vepřové maso 820 793

Kuřecí prsa 621 666
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Kvalita naší výroby je pravidelně dozorována mnoha kontrolními orgány. Máme 
certifikovaný systém kontroly kritických bodů HACCP. Naší prioritou je také dobrá 
komunikace s uživatelem a tím jeho spokojenost. 

Oproti roku 2014 se navýšil nákup ovoce a zeleniny i přes nepříznivé ceny v období letního 
sucha. Omezilo se vepřové maso a navýšilo hovězí a krůtí maso, které je pro lidský 
organismus zdravější a vhodnější.  

V níže uvedeném grafu je porovnání nákupu jednotlivých komodit a porovnání roku 2014 a 
2015. 
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Pomeranče 982 484 
Mandarinka 458 574 
Banány 1 205 1 002 
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Hovězí maso 1 090 567 
Krůtí maso 343 215 
Veprové maso 820 793 
Kuřecí prsa 621 666 
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Zřizovateli DOZP Sulická MHMP za podporu a metodické vedení.

MPSV za podporu a metodické vedení.

SPONZORŮM za dary a přízeň.

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM

DOZP Sulická je živý mechanismus, fungujeme 24 hodin, 365 dní v týdnu. Neznáme volný den v Sulické, naším 

Domovem žijeme. Bez zapálených zaměstnanců bychom vše výše popsané nedokázali, ani přes příznivé finan-

cování.

Velké poděkování patří tedy těm, kteří se o naše uživatele starají, našim ZAMĚSTNANCŮM.

Patří jim speciální poděkování, za jejich celoroční práci, chuť do změny ve fungování našeho Domova. Patří jim 

poděkování za chuť do vzdělávání a sbírání nových inspirací a poznatků v jiných zařízeních. Patří jim velké díky 

za kreativní přístup a stále nové podněty k poskytování služby našim uživatelům.

PODĚKOVÁNÍ RODINÁM A OPATROVNÍKŮM

RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A BLÍZKÝM našich zaměstnanců, uživatelů, kteří se často podíleli na rozvoji na-

šeho domova. Děkujeme všem OPATROVNÍKŮM, že s námi zvládají cestu změny a chápou, že jde především 

o kvalitu života lidí, kteří žijí v našem Domově.

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM

DOBROVOLNÍKŮM děkujeme za jejich zapálení, obětavost a jejich čas, který dávají nám a našim uživatelům 

zcela zdarma a pro dobrou věc.


