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Historie Vincentina

Život v pražském Vincentinu během okupace
V roce 1938 sílily ve společnosti obavy z možné válečné hrozby. Správa i klienti pražského 

Vincentina byli znepokojeni některými názory, které vyzývaly k likvidaci „lidí postižených  
a nemocných“. Těmto názorům ve Vincentinu nechtěli uvěřit „… přece tu a tam ozývají se 
hlasy, které by se lépe hodily do oné vážné doby před dvěma tisíci lety. Bohudík, že tyto 
hlasy, volající po násilném odstranění starých, neduživých a nemocných, jsou jen ojedinělé 
a naproti tomu rozumné hlasy varují před tímto experimentem, který by přivedl lidstvo do 
úplné záhuby“ (Kalendář Vincentina, 1938, s.138).

Na počátku války, v roce 1939, pečovalo Vincentinum v Praze celkem o 469 klientů. 
Okupace Československa byla na jedné straně dobou nejtemnější poroby českého národa, 
na druhé straně „… dala vyrůsti nejkrásnějším květům obětavosti, lásky a svorné spolupráce 
šlechetných českých srdcí“ (Kalendář Vincentina, 1949, s.120). Přátelé a dobrodinci 
Vincentina se dělili s klienty o výtěžek své práce „… a často o poslední sousto, které si od 
úst odtrhli“ (Kalendář Vincentina, 1949, s. 120).

Ve Vincentinu byly zřízeny zásoby potravin a dalšího zboží ještě v době, kdy se 
daly na volném trhu koupit. Bylo potřeba obrovského množství zásob pro dva domy 
Vincentina, v Praze i ve Smečně, kde bylo denně stravováno na 650 osob - klientů  
i personálu (Kalendář Vincentina, 1946, s. 151). Boromejka - sestra Ligorie Tesařová, která 
ve Vincentinu ve Smečně měla během válečných let na starosti hospodářství, velkou zahradu  
s několika skleníky a pařeništi a sklady krmiva pro dobytek, vzpomíná, že ústav dostal ještě před 
vypuknutím války nabídky od několika velkoobchodů na pořízení zásob pro blížící se nepříznivé 
časy, které už byly na obzoru. Tyto zásoby byly ukryty ve sklepeních a sýpkách starého, zčásti 
pobořeného pivovaru, který se nacházel v areálu smečenského Vincentina.

Německý protektorát Vincentinum přežilo, třebaže neuniklo domovním prohlídkám, 
různým příkazům, zákazům a omezením, zejména když bylo nařízeno úřadovat dvojjazyčně 
nebo jen německy. S postupem války se situace přiostřovala. Němci měli zájem o pěknou 
budovu bývalého Clan – Martinického zámku ve Smečně, kterou chtěli zabrat pro NSDAP, 
Hitlerjugent, lazaret apod. V květnu roku 1944 bylo Vincentinum udáno „gestapu“, že schovává 
zásoby. Jen díky varování jednoho Němce zázračně uniklo pohromě. Přepadové komando 17 
„gestapáků“ nic nenašlo. Tyto informace potvrzuje také pan Štěpán Knopf, bývalý zahradník 
smečenského Vincentina. Ten rovněž vzpomíná, že během okupace bylo ve Vincentinu tajně 
pečováno i o klienty židovského původu. 

Výroční zprávy Vincentina, které byly každoročně publikované v Kalendáři Vincentina  
a seznamovaly širokou veřejnost se situací ve Vincentinu, zejména s hospodařením, nesměly 
být během války vydávané tiskem. Bylo napsáno jen několik exemplářů na stroji. Od roku 1943 
nebyly vydávány vůbec (Výroční zpráva Vincentina za rok 1945). Vydávání časopisu Vincentina 
bylo Němci za okupace zakázáno po třetím čísle v roce 1941. Jeho znovuvydávání bylo povoleno 
Ministerstvem informací v roce 1947 (Časopis Vincentina, roč. 21,č.1- 2).
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Veřejný závazek

Poslání Vincentina
Základním posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum – 

poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková oraganizace je poskytovat přiměřenou 
podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením 
tak, aby prožívali spokojený život, který se bude přibližovat životu v běžném sociálním 
prostředí. 

Náš domov pro osoby se zdravotním postižením nabízí nejen ubytování, celodenní 
stravu, zdravotní péči, pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů (oblékání, osobní 
hygiena apod.), pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí, ale i další 
aktivity, jako například:  

různé druhy pracovních terapií
fyzioterapii, hipoterapii, canisterapii
logopedickou intervenci
prenatální a senzomotorickou stimulaci
volnočasové sportovní, kulturní, společenské akce
jednodenní i vícedenní pobyty mimo zařízení

V případě zájmu je sociální služba poskytována formou 
pobytu na dobu určitou.

Cíle Vincentina
Zásadním cílem sociální služby je optimálně rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti 

uživatelů služby tak, aby docházelo k jejich maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti 
na službě.

Dlouhodobé cíle - rok 2007 až 2013
postupně realizovat dílčí části procesu transformace zařízení a opustit nevyhovující 
objekty pracoviště na Bezručově ulici
pokračovat v realizaci projektu v rámci SROP - ergoterapie, cvičné bydlení, 
zaměstnávání uživatelů služby 
rozšířit nabídku poskytovaných fakultativních služeb, především pro uživatele 
s vysokou mírou podpory 
rozšířit možnosti pracovního uplatnění početnější skupiny uživatelů 
na základě specifických potřeb uživatelů 
pokračovat v systematickém vzdělávání 
všech zaměstnanců
pokračovat ve funkčním zavádění 
Standardů kvality sociálních služeb do praxe  
v návaznosti na stavební úpravy jednotlivých 
částí zařízení, systémový rozvoj pracovních 
týmů a průběžnou aktualizaci vnitřních 
norem 
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Cílová skupina zařízení
Rozdělení cílové skupiny podle věku:

děti a mládež s mentálním a vícenásobným postižením od 3 let do ukončení povinné 
školní docházky 
dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením v aktivním věku 
senioři s mentálním a vícenásobným postižením

Rozdělení cílové skupiny podle míry potřebné podpory a péče:
děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující podporu v některých sociálních oblastech  
a nemající možnost svoji nepříznivou situaci řešit v domácím prostředí 
děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující vysokou míru podpory a péče při základních 
životních situacích s nízkou mírou podpory v určitých sociálních oblastech
děti, mládež, dospělí a senioři vyžadující vysokou míru podpory a péče při zabezpečení 
většiny životních potřeb 

Sociální služba není určena:
osobám se sklony k agresivnímu chování souvisejícími s nekompenzovanou 
psychickou poruchou a psychózou  
osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou 
osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách 

Zásady poskytované sociální služby
respektování individuality každého uživatele: respektujeme individuální potřeby, přání, 
dovednosti, schopnosti, zdravotní stav uživatele 
podporování přirozených mezilidských vazeb: poskytujeme přiměřenou podporu 
nebo péči tak, aby byl uživatel začleněn v maximální možné míře do společnosti, 
podporujeme uživatele ve využívání veřejných návazných služeb 
podporování uplatnění vlastní vůle uživatelů a dodržování práv uživatelů služby - např. 
právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb
dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům: zapojujeme uživatele do 
procesu plánování a hodnocení služby 
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Vzdělávací a aktivizační činnosti

Povinná školní docházka
Uživatelé sociální služby, kteří věkem splňují platné legislativní normy pro účast ve vzdě-

lávacím procesu, jsou průběžně diagnostikováni Speciálně diagnostickým centrem se síd-
lem v Olomouci - Řepčíně. Na základě jeho doporučení jsou pak zařazeni do ZŠ speciální 
ve Šternberku.

Ve školním roce 2011/12 dochází 1 uživatel do Základní školy Šternberk na Olomoucké 
ulici, kde se vzdělává podle vzdělávacího programu Speciální školy. Dalších 16 uživatelů, jejichž 
zdravotní stav nedovoluje školu navštěvovat, je vzděláváno dvěma speciálními pedagogy přímo 
v budově Vincentina podle osnov Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy.

Práce s uživateli s rizikem v chování
Díky cílené preventivní práci na domovech a pravidelnému proškolování pracovníků 

klesá rok od roku míra problémového chování uživatelů. Nejlépe lze tento proces pozorovat 
na snižování počtu případů, kdy je nezbytné použít některé z opatření omezujících pohyb 
uživatele, jako jsou fyzické úchopy nebo místnost bezpečného pobytu. Pro srovnání, v roce 
2008 bylo takových situací 96, v roce 2009 už jen 34, v roce 2010 jsme zasahovali v 11 
případech a v roce 2011 byla opatření omezující pohyb použita pouze osmkrát.

Při poskytování sociální služby je kladen maximální důraz na individualizaci práce 
v přístupu k jednotlivým uživatelům s využitím specifických přístupů, např. metody 
strukturovaného učení, snoezelen terapie.

Sportovní aktivity
Uživatelům Vincentina je v rámci volnočasových aktivit nabízena široká škála sportovních  

akcí organizovaných „Sportovním klubem Vincentinum“, který je vedený Václavem Vachem. 
Pestrá nabídka sportovního vyžití je závislá především na zájmu našich uživatelů, jejich 
schopnostech a zdravotním stavu. Dvakrát měsíčně jezdí uživatelé na krytý bazén do Olomouce, 
kde se pod dohledem zkušeného trenéra Dr. Jaroslava Talpy učí základy plavání. Méně zdatní 
plavci se formou různých her učí nebát se vody. 

Dalším sportovním odvětvím, kterému se klienti věnují, je atletika. Vyvrcholením 
tréninků je pak účast na Regionálních speciálních olympiádách, které se konají v Šumperku 
a v Olomouci. Jednou za 4 roky je v Praze pořádána Celostátní speciální olympiáda, kde 
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mezi sebou soupeří sportovci jednak v atletických disciplínách (běh, vrh koulí, hod, skoky, 
přizpůsobené sporty), ale i v plavání, boccii, cyklistice, stolním tenise a kolektivních sportech 
- kopané, volejbale a přehazované. 

V našem klubu jsou členové, kteří si svými výkony vybojovali místa v širším kádru 
reprezentace stolního tenisu při Českém svazu mentálně postižených sportovců 
(ČSMPS). Účastní se také reprezentačních soustředění a mezistátních zápasů. ČSMPS  
a SK Vincentinum společně s naším zařízením a Občanským sdružením Vincentinum pořádá 
každoročně Mistrovství severní Moravy a Slezska ve stolním tenise pro hráče s mentálním 
postižením ve všech věkových kategoriích. Soutěže se tak účastní nejen sportovci z domovů 
pro osoby se zdravotním postižením, ale i žáci speciálních škol a učilišť. Nejlépe umístění 
hráči Moravy postupují na MČR do Hradce Králové. I tam se naši zástupci pravidelně umísťují 
na předních místech. Marek Chabičovský, člen SK Vincentinum, je mistrem republiky ve 
stolním tenise. 

Dále se pravidelně účastníme závodů a soutěží v boccii, atletice, plavání, přespolním 
běhu, turistice, cyklistice, přizpůsobených sportech, kuželkách, bowlingu a v zimě závodů 
na běžkách.

Pro klienty našeho zařízení jsou zároveň v rámci sportovních aktivit pořádány poznávací 
výlety zaměřené na turistiku a vícedenní sportovně rekreační pobyty.

Taneční soubor 
V roce 2005 se rozhodlo několik uživatelek Zeleného domova ve spolupráci  

s vychovatelkou Zuzanou Beckovou připravit taneční vystoupení u příležitosti Mikulášského 
plesu Vincentina. Z úspěšné premiéry se tak stala tradice.

Tanec je pro uživatelky významnou příležitostí ukázat své schopnosti široké veřejnosti 
a pomáhá zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím. Uživatelky sociální služby mají 
možnost svobodného vyjádření osobních emocí i zážitků, objevují vlastní gesta, postoje  
i pohyby.

Taneční repertoár souboru se zaměřuje zejména na orientální tance. V současné době 
se 7 uživatelek - tanečnic podílí jak na choreografii jednotlivých vystoupení, tak i na výrobě 
kostýmů. 

V průběhu celého roku soubor účinkuje a současně prezentuje zařízení na mnoha 
kulturních a společenských akcích, jako například na „Divadelním Přerově“, „Mezi námi“  
v Olomouci, na přehlídce integrace „Sluníčko svítí všem stejně“ v Hodoníně, benefičním 
koncertu „Kouzelné buřinky“ v Rýmařově, při „Dni otevřených dveří“ Vincentina.
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Prezentační akce
I v roce 2011 jsme prezentovali práci uživatelů a zaměstnanců Vincentina na mnoha 

kulturních a společenských akcích. 
Zúčastnili jsme se „Květinového jarmarku“ a „Eko jarmarku“ pořádaných městem Šternberk, 

„Léčebenských slavností“ organizovaných Psychiatrickou léčebnou Šternberk, „Martinských 
slavností“, jehož organizátorem je šternberské gymnázium. Opakovaně jsme byli pozváni 
vystavovat na zahrádkářskou výstavu do Bohuňovic.

Za úspěšnou lze považovat účast na prezentační akci „Veřejné setkání poskytovatelů sociálních 
služeb ve Šternberku“. Jako každý rok se účastníme prezentací našich výrobků na výstavišti Flora 
v Olomouci na akci „Mezi námi - Dny zdravotně postižených“ a na „Podzimní Flóře“. Již několik 
let jsme zváni firmou DITTMANN CONSULTING s.r.o na akci „Čarování dlaní“ a na akci „Vánoční 
maličkosti“ realizované pod hlavičkou Střední školy polytechnické v Olomouci.

Poprvé jsme se zúčastnili akcí „Lidový rok“ ve Velké Bystřici, výstavy v Babicích 
a „Vánočního jarmarku“ v Regionálním centru v Olomouci. 

Pracovní skupina pro práva uživatelů 
Pracovní tým „ochranářů“ se zabývá zejména kvalitou poskytovaných služeb  

v našem zařízení s důrazem na dodržování jednotlivých kritérií standardů kvality, a to zejména 
Standardu č. 2 - Ochrana práv. 

V průběhu roku členové této skupiny pokračovali ve zpracování konkrétních pracovních 
postupů týkajících se každodenní práce s uživateli, jako např. postupu při předávání listovních 
zásilek uživatelům s důrazem na zachování práva na listovní tajemství. Pracovní postupy pro 
jednotlivé domovy jsou uloženy na veřejném serveru, do něhož má každý pracovník přístup. 

Ochranáři se v průběhu roku vzájemně navštěvovali na domovech tak, aby si poskytli 
pohled nezávislé osoby a předali zpětnou vazbu zohledňující dodržování práv uživatelů, 
společně vybírali schránku na stížnosti a pochvaly. 

Pozorováním a osobním kontaktem se pracovníci snažili zjistit přání a podněty uživatelů, 
které by vedly ke zvýšení jejich spokojenosti (například na žádost jednoho z klientů byl 
upraven transformační plán zařízení). 

V rámci procesu transformace jsou Národním centrem organizovány různé vzdělávací akce 
pracovníků na různých úrovních. Jedna ze vzdělávacích aktivit spočívala ve vyškolení pracovníka 
transformovaného zařízení jako intervizora, kterým se stala Mgr. Radka Nováková. Tato pracovnice 
personálně posílila pracovní skupinu pro práva uživatelů se záměrem podpořit proces tzv. „vnitřní 
supervize“ a zprostředkovat kontakt mezi domovy, hospodářským úsekem apod.
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Praxe studentů a stáže
Každoroční týdenní praxi v našem zařízení absolvovalo 10 studentů 2. ročníku Caritas 

– VOŠ sociální Olomouc oboru Charitativní a sociální práce. Čtrnáctidenní výběrovou 
praxi u nás realizovala 1 studentka 1. ročníku oboru Sociální a humanitární práce. Jako 
každý rok se studenti Caritas stali spoluorganizátory společenského plesu Vincentina. 
Pomoc těchto 10 mladých lidí byla v letošním roce mimořádně významná. Od roku 
2007 má Vincentinum statut fakultního zařízení Univerzity Palackého v Olomouci. 
Logopedickou stáž u nás absolvovalo 6 studentek z Pedagogické fakulty olomoucké 
univerzity oboru logopedie. Několik desítek studentů Pedagogické a Filozofické fakulty 
UP Olomouc navštívilo Vincentinum v rámci exkurzí. V prvních čtyřech měsících roku 
2011 pokračovaly týdenní stáže pracovníků zařízení Klíč – centrum sociálních služeb, 
p.o. z Olomouce. Zařízení rovněž navštívili na jednodenní stáže například pracovníci 
ze Slezské diakonie a dalších sociálních služeb, které jsou zřizovány Olomouckým 
krajem.

Vzdělávací akce pracovníků
Vzdělávání zaměstnanců Vincentina je organizováno nejen v souladu s potřebami 

uživatelů služby, ale také s ohledem na plnění požadavků stanovených zákonem z důvodu 
obnovení a doplnění kvalifikací. V roce 2011 pracovníci v sociálních službách a sociální 
pracovnice absolvovali povinné vzdělávání formou akreditovaných seminářů, exkurzí, stáží, 
interního vzdělávání uvnitř zařízení apod. Všichni pracovníci Vincentina ze všech domovů 
a úseků  absolvovali v průběhu roku velké množství jednodenních i vícedenních kurzů, 
seminářů, konferencí, které nepochybně přispěly ke zvýšení jak odborných schopností, tak 
i k prohloubení profesionálních dovedností. 

V rámci interního vzdělávání bylo pro pracovníky v přímé péči zorganizováno 
v zařízení několik seminářů, jako např. snoezellen terapie a bazální stimulace pro klienty 
s vysokou mírou podpory, prenatální terapie, metoda strukturovaného učení, alternativní 
komunikace, základy znakové řeči, workshop výtvarných technik, enkaustika a drátkování, 
práce s hedvábím, aranžérské techniky pro osoby s mentálním postižením. Devízou těchto 
vzdělávacích akcí je větší informovanost a provázanost teoretických i praktických poznatků 
mezi pracovníky.
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Několik desítek našich pracovníků absolvovalo jednodenní stáž v Klíči - centru sociálních 
služeb Olomouc a to v denním a týdenním stacionáři Petrklíč a denním centru Domino.

Vzdělávání zaměstnanců v rámci transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb 
organizované Národním centrem bylo především zaměřeno na vyškolení intervizora a na 
supervizní výcviky pracovníků. Této problematice byla zároveň věnována pracovní odborná 
setkávání s jinými poskytovateli, kteří se transformačního procesu účastní. 

Naše zařízení je dlouhodobě zapojeno do tvorby komunitního plánování města 
Šternberk a aktivně se  účastní komunitního plánování kraje. Ředitel zařízení Karel Ryjáček 
je členem Pracovní skupiny pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Olomouckého kraje na roky 2011 - 2014 a Hana Mazalová je členkou Pracovní skupiny  
č. 2 KÚ OK – Osoby se zdravotním postižením.

Dobrovolnictví
V průběhu roku 2011 realizovaly dobrovolnickou činnost v našem zařízení 

4 dobrovolnice. Paní Alena Vymětalová pokračovala ve vedení tanečního seskupení 
klientek Zeleného domova. Dívky předvedly svá vystoupení na několika akcích i na  
15. plese Vincentina. Další dobrovolnice Zdeňka Smolová navštěvovala po celý rok klienta 
z Červeného domova. Od dubna do října docházela do Vincentina studentka Veronika Janů, 
která doprovázela klientku Zeleného domova především při volnočasových aktivitách. Od 
července se věnuje další klientce Zeleného domova dobrovolnice Jana Henzlová, jejíž práce 
je zaměřena na výtvarné činnosti.

Dobrovolnickou činnost v našem zařízení realizovalo i několik desítek lidí v rámci 
jednorázové pomoci při organizaci náročnějších akcí. Mezi nejvýznamnější „pomocníky“ 
patří studenti Caritas - VOŠ sociální v Olomouci, dále studenti Gymnázia Šternberk, kteří 
pomáhají při organizaci Mistrovství Moravy a Slezska a členové Sboru bratrské jednoty 
baptistů z Olomouce, kteří již několik roků jezdí do Vincentina na konci léta a organizují pro 
naše obyvatele soutěžní dopoledne.

Po celý rok probíhala intenzivní spolupráce se Střediskem podpory integrace Spolu 
Olomouc, které zajišťovalo pravidelnou osobní asistenci jedné uživatelce. 
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Transformace Vincentina

Průběh poskytování sociální služby byl v roce 2011 prioritně ovlivněn procesem 
transformace a deinstitucionalizace, který systematicky navazuje na zavádění standardů 
kvality sociálních služeb do každodenní praxe.

Projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ je realizovaný odborem sociálních 
služeb a sociálního začleňování MPSV ČR financovaný z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V červnu 2011 byl schválen transformační 
plán Vincentina. Aktualizovaná výsledná suma kalkulace nákladů investiční části projektu 
je kolem 95 mil. korun. Proces transformace je zároveň zaměřený na zvýšení odbornosti 
zaměstnanců, využívání fungující sítě stávajících poskytovatelů sociálních a veřejných 
služeb v dané lokalitě a iniciování zřízení nových služeb.

Vincentinum je do projektu zařazeno jako jediné zařízení Olomouckého kraje. 
Plánováno je vytvoření nových pracovišť v lokalitách Šternberk, Lužice, Uničov a Šumperk, 
kam se přestěhuje 68 uživatelů. Přestaneme využívat nevyhovující prostory šternberského 
pracoviště Bezručova. Dále budou zaregistrovány nové služby, a to chráněné bydlení  
a domov se zvláštním režimem. 



��

Časový sled významných aktivit v roce 2011 souvisejících 
s transformací služby:

leden - květen - aktivní zpracování Transformačního plánu pracovníky zařízení ve spolupráci 
s rozvojovou agenturou ARS, s.r.o., Olomouc a A2 architekti, s.r.o., Olomouc
únor - zahájení spolupráce s Mgr. Martinou Kučerovou - odbornou pracovnicí 
Národního centra pro podporu transformace, od října na její pozici nastoupila Blanka 
Čáslavová
březen - veřejné jednání zastupitelstva Uničov, schválení prodeje pozemku pro 
transformaci Vincentina
květen - zahájení spolupráce s Mgr. Pavlem Drexlerem - regionálním odborným 
pracovníkem Národního centra pro podporu transformace; „Modelové hodnocení 
kvality” sociální služby v zařízení - kontrolní mechanismus procesu transformace 
červen - schválení Transformačního plánu Radou Olomouckého kraje a MPSV ČR
srpen - veřejné jednání zastupitelstva a občanů obce Lužice za účasti médií - noviny, 
TV, seznámení občanů s transformací; setkání se zákonnými zástupci a rodinnými 
příslušníky uživatelů 
říjen - Mezinárodní konference „Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně 
vyloučených občanů v Evropské unii“ - prezentace transformačního procesu Mgr. 
Karlem Ryjáčkem; 4.10. návštěva hejtmana Olomouckého kraje a Rady Olomouckého 
kraje ve Vincentinu
říjen - prosinec 2011 - opakované dotazníkové šetření zájmu stávajících zaměstnanců 
o pracovní uplatnění v zařízení po transformaci 
prosinec - mezinárodní konference „Život v komunitě“ Praha; vedení workshopu 
„Deinstitucionalizace a standardy kvality” Mgr. Hanou Mazalovou

Průběžné aktivity:
jednání se starosty a členy městských zastupitelstev obcí a měst - Šternberk, Uničov, 
Šumperk, Lužice 
schůzky multidisciplinárního transformačního týmu v zařízení
pravidelné měsíční supervize 45 pracovníků ve 3 skupinách - od června 2011 
setkávání s dobrou praxí - stáže v zařízeních a předání zkušeností pracovníků 
z chráněného bydlení 
tvorba pracovních postupů a metodik souvisejících s individuálním plánováním 
služby 

•

•

•

•

•
•

•
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•
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•
•
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Architektonické studie nového bydlení Vincentina v rámci 
projektu transformace pobytových služeb

 Lužice Šternberk

 Šumperk Revoluční Šumperk Masarykovo náměstí

 Uničov Gymnazijní Uničov Olomoucká
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Nejvýznamnější akce roku 2011

Leden 2011
8.1. Rockový nářez - Zámecká kapela Nezamyslice + pěvecký kroužek  

 Vincentina v kapli zařízení
9.-14.1. MČR v běžeckém lyžování /Spec. olympiády/ Krkonoše, 2. místo, 3. místo
31. 1. Výstup na sopku /Uhlířský vrch u Bruntálu/ - třída strukturovaného učení 

Únor 2011
4.2. Zimní hry - Lipina
14.-18.2. Běžecké lyžování Studnice 
14.-19.2. Lázeňský pobyt Velké Losiny
21.2. Výlet třída strukturovaného učení (TSU) pro imobilní uživatele - Sovinecko
24.2. Turnaj ve stolním tenise - Kyjov - 2. místo, 1. místo
25.2. Ples Otevřených srdcí - Bludov
25.2. Ples - Kokory

Březen 2011
7.3.  Keramická soutěž Nové Zámky - 1. část
12.3.-17.3 Rekreační pobyt - Praha
17.3. Pepíkovský turnaj ve stolním tenise - Němčice nad Hanou, 2. místo, 1. místo
21. 3 Výlet TSU - Mosty v Lukách /Loučka u Bouzova/
25.3. Mistrovství Moravy v plavání - Zlín - 3. místo
29.3.  Keramická soutěž Nové Zámky - 2. část
30.3.  Regionální aranžérská soutěž - MKZ Šternberk

Duben 2011 
4.4. Matějská pouť Praha
6.4. Koncert Šternberského sboru a sboru Vincentina
7.-9.4. MČR - přespolní běh - Jablonec nad Nisou - 2x3. místo, 1x2. místo
10.-15.4. Lázeňský pobyt klientů - Teplice nad Bečvou
11.-16.4. Rekreace klientů Červeného domova - Medlov - Vysočina
12.4. Výlet TSU - ZOO Lešná
14.4. Soutěž na téma: Studená kuchyně - Rokytnice u Přerova,1. místo
18.4. Výlet třídy struktur. učení - čajovna Wabi Olomouc
19.4.    Keramická soutěž Nové Zámky - 3. část
27.4. Plavecké závody Hodonín - 1. místo, 2. místo
30.4. Muzikál Carmen - Praha
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Květen 2011 
2.5. Odemykání jara - Nový Malín
7.5. Květinový jarmark Šternberk - prezentace zařízení
17.5. Speciální olympiáda Šumperk
18.-19.5. Výlet TSU - Mosty v Lukách - Loučka
20.-21.5. MČR v lehké atletice - Bílina
25.5. Speciální olympiáda Olomouc
26.–29.5.  Národní abilympiáda v Pardubicích
28.5. Den dětí s Domem Armády Olomouc
29.5.     Čarování dlaní - prezentace výrobků dílen Vincentina - Olomouc
31.5. Návštěva vojenského útvaru - Vyškov

Červen 2011 
2.6. Sportovní dopoledne - TSU a Hnědý domov 
9.6. Mezi námi - Dny zdravotně postižených - prezentační akce Flora Olomouc  

 + vystoupení tanečního kroužku
6.-10.6. Sportovní hry Zubří
13.-17.6. Soustředění textilní dílny - Oskava - chata Krystal
15.6. Železný muž a železná žena - sportovně pohybové soutěže - Domino Olomouc
18.6.    Léčebenské slavnosti - prezentace zařízení - PL Šternberk
18.-24.6. Rekreační pobyt Orlické hory

Červenec 2011
7.-16.7. Integrovaný letní tábor Cakov
14.7. Cyklistický výlet do Německé Huzové 
21.7. Kulturní den - divadlo Pohádka z lesa + diskotéka - sál Vincentina
26.7. Koncert Jitky Zelenkové - Uničovské kulturní léto 
27.7. Oslava narozenin spojená s diskotékou - Hnědý domov
28.7. Koncert - Xindl X - Uničovské kulturní léto - Zelený domov

Srpen 2011
3.8. Cyklistický výlet - Štarnov - Mor.Huzová - Stádlo - Lužice   
4.8. Koncert Fleret - Uničovské kulturní léto - Zelený domov
4.8. Výlet ZOO Ostrava + prohlídka města - Žlutý domov
11.8. Cyklistický výlet do Žlebu
16.8. Koncert dechovky Hanačka - Uničovské kulturní léto - Zelený domov
19.8. Zahradní slavnost Nové Zámky - Hnědý domov
27.8. Soutěžní dopoledne s „Baptisty” 
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Září 2011  
4.9.  Lidový rok - Velká Bystřice - prezentace výrobků dílen Vincentina 
6.9.  Den otevřených dveří
7.9. Atletické přebory Olomouckého kraje - Litovel - 1.místo
10.9. Litovelské slavnosti - Zelený domov
11.9. Rozloučení s létem - ZOO Sv. Kopeček
12.9. Kuželkářský turnaj - Hnědý domov, Žlutý domov
13.-14.9. MČR v cyklistice Račice
15.9. Představení rakouského integrovaného tanečního souboru „JÁ + TY = MY“ 

 - Mor.divadlo Olomouc - Zelený domov
17.9.  Šternberské slavnosti - prezentace výrobků dílen Vincentina za účasti klientů
19.9. Výlet s třídou strukturovaného učení (dále TSU) a imobilními klientkami  

 do zámku v Hradci nad Moravicí
21.9. Sportovní hry Uherský Brod
22.9. Zámecký podzim - Rokytnice u Přerova
23.-25.9.  Zahrádkářská výstava v Bohuňovicích - prezentace výrobků dílen Vincentina 
24.9. Koncert Lucie Bílé ve Šternberku
27.9. Turnaj v boccii - Střelice u Brna 3. a 7. místo

Říjen 2011
1.10. Koncert didgeridoo - jeskyně Výpustek
4.10. Návštěva hejtmana Olomouckého kraje v našem zařízení
10.10. Kuželkářský turnaj - Hnědý domov
10.-14.10. Rekreace Těšíkov - Fialový domov
11.10. Den otevřených dveří - DOMINO Olomouc
11.10. Koncert pro seniory - Reduta Olomouc
12.10. Hudební festival Nad oblaky - Olomouc
12.-14.10. Turistika s ČSMPS - přechod Krkonoš
16.10. Výlet na výstavu Flóra Olomouc, prezentace aranžérské dílny
19.10. Sportovní hry - Němčice nad Hanou
20.10. Vystoupení tanečního kroužku na akci Kouzelná buřinka - Rýmařov
20.10 Benefiční Koncert pro Vincentinum
21.10. Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenise 2x 1. místo
24.-28.10. Pobyt pro seniory/ky - Horní Bečva
30.10.-5.11. Rekreace - Velké Losiny - Oranžový domov, Fialový domov 
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Listopad 2011
2.11. Mistrovství Jižní Moravy ve stolním tenise - organizace Naděje Zlín, 2x1. místo 
4.-5.11. Vystoupení pěveckého kroužku na mezinárodním hudebním festivalu  

 Motýlek Kopřivnice
10.11. Svatomartinský ples v Nezamyslicích
10.11. Návštěva zástupců partnerského města Günzburgu v zařízení
11.11. Svatomartinské slavnosti ve Šternberku - prezentace dílen Vincentina
12.11. Megatour Michala Davida - Olomouc - zimní stadion
11.-13.11.  19. ročník Národního turnaje ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad 

 Labem 2x1. místo, 3. místo, 5. místo, čtyřhra - 2. místo
15.11. Maňáskové divadlo na sále - O veliké řepě…
17.-19.11. Soustředění užšího výběru reprezentace ČSMPS ve stolním tenise 

 - Hradec Králové 1. místo
22.-23.11. MČR ve stolním tenise - Hradec Králové (organizováno ČSMPS)
24.-27.11. Soustředění a přátelské utkání stolního tenisu - reprezentace ČSMPS 

 Rakousko - Linz 
26.11. Veřejné setkání poskytovatelů soc. služeb ve Šternberku spojená s prezentací  

 Vincentina a vystoupením tanečního kroužku - Expozice času Šternberk 
26.11. Výstava výrobků v Babicích

Prosinec 2011
1.12. Mikulášský turnaj ve stolním tenise - Břežany 2.místo
2.12. XV. ples Vincentina - MKZ Šternberk
3.12. Vánoční maličkosti Olomouc - prezentace zařízení a dílen Vincentina 
4.12. Den otevřených dveří - Zámeček Rokytnice u Přerova
9.12. „…možná přijde i kouzelník” - sál Vincentina
10.12. Muzikál na ledě - Popelka - ČEZ aréna Ostrava
14.12. Vánoční trhy - Olomouc - Zelený domov
14.12. Vánoční jarmark spojený s prezentací zařízení - budova RCO Olomouc
18.12. Vánoční koncert Uničovského sboru - kaple Vincentina

Naši uživatelé dojíždějí pravidelně 1x týdně na hipoterapii do Radíkova a účastní se 
canisterapie. 1x za dva týdny probíhá plavecký výcvik v Olomouci.

V průběhu roku jsou realizovány i další jednodenní akce: výlety, bowling, čajovna, 
promítání na sále, kaple, oslavy narozenin apod.



��

Zdravotní a rehabilitační péče

Kvalitní zajištění a provádění zdravotní péče je ve Vincentinu nedílnou a významnou 
hodnotou úrovně sociální služby v sounáležitosti s naplněním základního lidského práva. 
Cílem zdravotní péče našeho zařízení je mimo jiné plnit indikace lékařů a tím předcházet 
a včas zahájit léčbu nemoci, mírnit příznaky dlouhodobých onemocnění klientů, provádět 
účinnou rehabilitaci.

Plnění cílů zdravotní péče náleží 29 kvalifikovaným (dle zák. č. 96/2004 Sb.) 
zdravotnickým pracovníkům, 3 odborné pracovnice se věnují zdravotní péči v oboru 
fyzioterapie a 1 odborná pracovnice pečuje o potřeby v oblasti nutriční terapie.  
23 zdravotních sester se ve směnách střídá tak, že je nejméně osm denně k dispozici 
klientům jednotlivých domovů. Náročnější požadavky klientů a úkoly celkové koncepce 
organizace v oblasti zdravotní péče plní vedoucí zdravotní péče.

V rámci preventivní péče bylo v roce 2011 všem našim klientům zajištěno 
provedení předepsaných pravidelných lékařských prohlídek. Základní diagnostika  
a léčba je zajištěna registrujícími praktickými lékaři. V případě dospělých klientů tuto péči 
provádí MUDr. Josef Sklenář, u dětí MUDr. Jiří Reitinger. Ambulantní stomatologická péče 
zůstala pravidelně dostupná zejména u MUDr. Marie Loydlové. 

Klientům se specifickými onemocněními bylo vždy zajištěno odborné lékařské 
vyšetření včetně dopravy, doprovodu, souhlasu zákonných zástupců. Systém zdravotní 
péče poskytované našim klientům zahrnuje využívání služeb nemocnice ve Šternberku, 
FN v Olomouci a PL ve Šternberku. Při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení jsme našim 
klientům zabezpečili hygienické pomůcky, návštěvy spolubydlících z Vincentina a nezbytnou 
morální podporu.

Pro zajištění zdravé stravy a spokojenosti klientů se stravováním spolupracuje 
nutriční terapeutka s klienty, pracovníky na domovech, zdravotníky a pracovníky  
v kuchyni. Takto byly uspokojeny také potřeby 54 klientů s předepsanou dietou.

Náklady na poskytovanou zdravotní péči klientů se daří částečně hradit z veřejného 
zdravotního pojištění, přičemž náklady na mzdu zdravotnických pracovníků se částečně vrací 
díky úhradám za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven. Přes naše výzvy se nedaří 
smluvně uzavřít hrazení fyzioterapeutické péče z veřejného zdravotního pojištění. Naši klienti 
(osoby se zdravotním postižením) nepoužívají zvláštních výhod v této oblasti, proto i oni ze svých 
prostředků hradí poplatky za léky, za recepty, lékařská vyšetření, kompenzační pomůcky apod.
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Rehabilitace
Rehabilitační péče slouží k rozvoji a udržení co nejvyšší míry soběstačnosti nebo jako 

součást ošetřovatelského procesu  u klientů s chronickými a akutními potížemi pohybového 
aparátu.

Nejčastější diagnózou, u které provádíme fyzioterapii, je DMO (dětská mozková 
obrna). Klíčovou náplní fyzioterapie je zejména přispět ke zkvalitnění života klientů  
s DMO ve smyslu prevence sekundárních změn spjatých s diagnózou a kompenzace 
přetěžujícího držení těla a pohybových stereotypů. Dalším důležitým cílem rehabilitace je 
podpora a nácvik maximální možné sebeobslužnosti a nezávislosti klienta, a tím zlepšení 
možnosti začlenění se do sociálních sítí.

Jednotlivé fyzioterapeutické metody a postupy, včetně fyzikální terapie, provádí 
fyzioterapeutka na základě doporučení a indikace lékaře. Rehabilitaci využívá denně  
v průměru 55 klientů.

Provedené rehabilitační výkony za rok 2011:
Individuální LTV 4618
Skupinové LTV 802
Měkké techniky 584
Cvičení na přístrojích 990
Nácvik chůze 1310
Fyzikální terapie 1430
Hipoterapie 72
LTV v bazénu 35
Komplexní cílené vyšetření 10
Celkem výkonů 9951



��

Hospodářský úsek

Mimo pravidelné práce v rámci údržby strojů a zařízení v prádelně, kuchyni, kotelnách 
a provádění drobných oprav na všech domovech, včetně zajišťování autodopravy  
a pravidelného úklidu vnitřních a venkovních prostor Vincentina byly provedeny tyto další 
rekonstrukce a větší opravy:

dokončení rekonstrukce Zeleného domova na Sadové ulici a přestěhování klientů  
z náhradních prostor (viz. obrázek)

zahájení II. etapy výstavby prostor před únikovou lávkou včetně krytého hřiště na 
bocciu (viz. obrázek)

výměna dřevěných oken za plastová v průčelí hlavní budovy na Sadové ulici 

provedení sanačních omítek v tělocvičně včetně venkovní izolace obvodového zdiva

vybudování letního venkovního posezení před čajovnou 

vyklizení chóru v kapli a provedení výměny podlahové krytiny

výměna zatemňovacích rolet na společenském sále v hlavní budově

oprava krovu střechy hlavní budovy poškozeného zatékající vodou

oprava poškozené dlažby v koupelně na Fialovém domově

modernizace výtahu Sadová - výměna původního el. rozvaděče za elektronické řízení

přemístění spisovny do nově upravených prostor v suterénu hl. budovy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ekonomické ukazatele zařízení za rok 2011

Rozvaha k 31. 12. 2011 v Kč

Období

Běžné Minulé
(v tis. Kč)Název položky Účet Brutto Korekce  Netto

       A K T I V A  CELKEM  123 785 580,21 48 798 923,43 74 986 656,78 67 403,00

A.  STÁLÁ AKTIVA                                                  110 946 931,58 48 798 923,43 62 148 008,15 54 764,00

I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK   207 633,10 207 633,10  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 207 633,10 207 633,10   

II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK   110 724 798,48 48 591 290,33 62 133 508,15 54 749,00

Pozemky 031 83 899,36  83 899,36 84,00

Kulturní předměty 032 19 800,00  19 800,00 20,00

Stavby 021 70 914 040,29 10 783 181,00 60 130 859,29 52 893,00

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 022 17 412 959,32 15 514 009,82 1 898 949,50 1 752,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 294 099,51 22 294 099,51   

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY  14 500,00  14 500,00 15,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 14 500,00  14 500,00 15,00

B. OBĚŽNÁ AKTIVA   12 838 648,63  12 838 648,63 12 639,00

I. ZÁSOBY   518 930,23  518 930,23 1 836,00

Materiál na skladě 112 518 930,23  518 930,23 1 836,00

II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY  1 959 893,48  1 959 893,48 1 383,00

Odběratelé 311 1 060 723,57  1 060 723,57 1 085,00

Krátkodobé poskytnuté  zálohy 314 554 630,00  554 630,00 21,00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 24 316,00  24 316,00 20,00

Pohledávky za zaměstnanci 335 2 536,00  2 536,00 3,00

Pohledávky za ústředními rozpočty 346 170 810,00  170 810,00 82,00

Náklady příštích období 381 43 499,91  43 499,91 41,00

Dohadné účty aktivní 388 103 281,00  103 281,00 131,00

Ostatní krátkodobé pohledávky 377 97,00  97,00  

IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK   10 359 824,92  10 359 824,92 9 420,00

Jiné běžné účty 245 9 664,87  9 664,87 74,00

Běžný účet 241 10 172 995,00  10 172 995,00 8 989,00

Běžný účet FKSP 243 120 289,05  120 289,05 321,00

Pokladna 261 56 876,00  56 876,00 36,00
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P A S I V A  CELKEM   74 986 656,78  67 403,00

C. VLASTNÍ KAPITÁL   63 600 823,49  56 577,00

I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY    62 133 508,15  54 750,00

Jmění účetní jednotky 401  62 133 508,15  54 750,00

II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY   734 571,80  1 086,00

Fond odměn 411  19 284,00  23,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 412  102 360,53  318,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
výsledku hospodaření 413  128 508,57  562,00

Rezervní fond z ostatních titulů 414  17 085,30  17,00

Fond reprodukce majetku, investiční fond 416  467 333,40  166,00

III. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   732 743,54  741,00

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 493  218,84  8,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení 431     

Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta 
minulých let 432  732 524,70  733,00

D. CIZÍ ZDROJE                                                       11 385 833,29  10 826,00

IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY   11 385 833,29  10 826,00

Dodavatelé 321  1 257 734,27  1 566,00

Krátkodobé přijaté zálohy 324  92 954,00  91,00

Zaměstnanci 331  5 163 364,00  5 077,00

Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336  3 126 408,00  3 046,00

Jiné přímé daně 342  940 716,00  897,00

Přijaté zálohy na dotace 374    5,00

Dohadné účty pasivní 389  712 902,00  7,00

Ostatní krátkodobé závazky 378  91 755,02  137,00
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 v Kč

Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet
Hlavní činost

Běžné období Minulé období

A. Náklady celkem  81 992 887,88 80.475.295,28

I. Náklady z činnosti  81 917 876,88 80.400.938,28

1. Spotřeba materiálu 501 13 028 799,39 12.483.395,34

2. Spotřeba energie 502 3 374 633,63 3.563.049,36

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 1 225 982,00 1.168.466,00

5. Opravy a udržování 511 1 758 916,32 2.657.199,96

6. Cestovné 512 91 632,00 46.666,00

7. Náklady na reprezentaci 513 986,00 1.996,00

8. Ostatní služby 518 1 750 621,09 1.679.216,58

9. Mzdové náklady 521 43 904 570,00 42.189.752,00

11. Zákonné sociální pojištění 524 14 933 094,00 14.352.686,00

13. Zákonné sociální náklady 527 440 194,86 846.955,00

14. Jiné sociální náklady 528 158 396,00 87.100,00

17. Jiné daně a poplatky 538 2 850,00 300,00

19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 25 920,00 0,00

25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 944 102,00 879.959,00

32. Ostatní náklady z činnosti 549 277 179,59 444.197,04

II. Finanční náklady  75 011,00 74.357,00

5. Ostatní finanční náklady 569 75 011,00 74.357,00

B. Výnosy celkem  81 993 106,72 80.482.972,73

I. Výnosy z činnosti  41 108 328,49 41.225.252,70

2. Výnosy z prodeje služeb 602 40 527 802,30 40.730.235,69

3. Výnosy z pronájmu 603 5 492,00 5.400,00

24. Čerpání fondů 648 447 350,19 426.479,40

25. Ostatní výnosy z činnosti 649 127 684,00 63.137,61

II. Finanční výnosy  6 386,23 225.768,03

2. Úroky 662 2 680,23 4.943,03

6. Ostatní finanční výnosy 669 3 706,00 220.825,00

IV.
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky 
státního rozpočtu, rozpočtů ÚSC a SF

 40 878 392,00 39.031.952,00

1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 671  30.070.993,00

2. Výnosy územních rozpočtů z transeferů 672 40 878 392,00 8.960.959,00
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VI. Výsledek hospodaření   

1. Výsledek hospodaření před zdaněním  218,84 7.677,45

4. Výsledek hospodaření po zdanění  218,84 7.677,45

Plnění ukazatelů v Kč

Ukazatel Plán Skutečnost

Limit mzdových prostředků 42 941 000,00 43 904 570,00

Neinvestiční příspěvek (odpisy) 944 102,00 944 102,00

Odvody zřizovateli (odpisy) 730 102,00 730 102,00

Stavy fondů v Kč

Fond Stav k 1.1.2011 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2011

Fond odměn 22 806,00 0,00 3 522,00 19 284,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 317 753,67 440 194,86 655 588,00 102 360,53

Fond rezervní 579 344,61 10 077,45 443 828,19 145 593,87

Investiční fond 166 085,40 1 445 350,00 1 144 102,00 467 333,40

Sponzoři organizace 2011

SCA HYGIENE PRODUCT s.r.o.
Sokolovská 94/100
Praha 8

Petr Čikl
Polní 1828/2
785 01 Šternberk

Maxvital Pharma s.r.o.
Staškova 545/19
783 71 Olomouc - Holice

INVEST CZ a.s.
Opavská 1409/15
785 01 Šternberk

Jaroslav Telíšek
Lomená 13
785 01 Šternberk

Lékárna 510 
U Solných mlýnů 2
783 71 Olomouc

Kontroly

V roce 2011 byla v organizaci provedena kontrola dle § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje. Cílem kontroly bylo dodržování obecně 
závazných právních předpisů, přidělených příspěvků a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za 
období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 včetně zavedení vnitřního kontrolního systému. Kontrolou nebylo 
zjištěno porušení zákonných ustanovení a neoprávněné vynakládání finančních prostředků.
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Občanské sdružení „VINCENTINUM“

Základním posláním Občanského sdružení “VINCENTINUM“ Šternberk je pomoc 
při vytváření moderního systému péče o osoby se zdravotním postižením, kteří žijí ve 
Vincentinu. Snaha o zvyšování životní úrovně obyvatel zařízení je zaměřena na materiální 
zajištění volnočasových aktivit, nákup výtvarných a sportovních potřeb apod. Zároveň jsou 
z finančních prostředků OS hrazeny částečné náklady na aktivizaci obyvatel Vincentina, 
náklady související s realizací společenských a sportovních akcí apod. Finanční prostředky 
jsou získány jak z dotačních titulů vyhlašovaných pro neziskové organizace, tak i od našich 
příznivců, většinou z řad soukromých subjektů.

Grantová činnost – účelové dotace - Občanskému sdružení „Vincentinum“

 7.000,- Kč Město Šternberk - účelová dotace
 25.000,- Kč  KÚ Olomouckého kraje - Ples Vincentina 2011 
 5.229,- Kč  Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s - částečná úhrada 

  nákladů na sportovní akci
 10.000,- Kč  fa Swietelsky - reklama

Sponzorské dary finanční - Občanskému sdružení „Vincentinum“

 2.400,- Kč Ing. Jitka Zajacová - Šternberk
 20.000,- Kč Miroslava Schusterová - Plzeň 
 3.000,- Kč Vojtěch Zapletal - Zlín
 2.000,- Kč Soňa Kozová - Zlín
 1.000,- Kč MUDr. Jiří Fojtů - Šternberk
 10.000,- Kč PharmDr. Zdeněk Kroupa - Olomouc 
 10.000,- Kč Mgr. Jiří Zemánek - poslanec 
 6.000,- Kč Sbor bratrské jednoty baptistů Olomouc
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Srdečné poděkování sponzorům a organizátorům
XV. plesu VINCENTINA konaného dne 2.12.2011

Mnohokrát děkujeme !!!

Sponzoři:

Gastro Star Fish
p. Eva Otrubová 
Gemi - p. Michal Gebauer
Nuget - p. Roman Mazák 
MK FRUIT  
Pekárna PENAM Olomouc
Pekárna Paseka
Nikol Nápoje a.s.          
Mrazírny NOWACO          
Mrazírny EVEREST
Valašské Meziříčí - mlékárna
Bikos CZ, s.r.o
p. Jarmila Vychodilová
Miroslav Ulrich - Jatka Mladějovice
Domapek
ZD Újezd
Made Group a.s.
p. Jana Žmolíková - cukrárna
Jantar Caffé
Ovocentrum s.r.o.
pan Medevec
MUDr. Miroslava Šanová
Ing. Petr Nastoupil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tombolu zajistili:

pracovníci Bílého domova
pracovníci Červeného domova
pracovníci Modrého domova
pracovníci Žlutého domova 
pracovníci ekonomického úseku
pracovníci zdravotnického úseku
pracovníci a obyvatelé Hnědého 
domova
pracovníci Zeleného domova
pracovníci Oranžového domova
pracovníci Fialového domova 
dílna výtvarných technik  
keramická dílna Vincentina
textilní dílna Vincentina 
Tabák Miluše Škurková
Kadeřnictví Kristina Čáslavová  
- Uničov
Miluše Vymětalová 
Zelenina Uničov 
Pavel Hermély - Přerov
Drogerie Wiedermann
Lékárna Salus
Samoobsluha Davidová Šternberk
Výroba lahůdek p.Hejný

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Organizační schéma pracovníků v roce 2011
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Vincentinum - kontaktní údaje

ředitel zařízení – Mgr. Karel Ryjáček reditel@vincentinum.cz 585 004 706

vedoucí výchovné práce – Mgr. Hana Mazalová
pověřená zastupováním ředitele zařízení

vychova@vincentinum.cz 585 004 714

ekonom zařízení – Bc. Ing. Jarmila Bajerová ekonom@vincentinum.cz 585 004 708

hospodář zařízení – Miroslav Muška hospodar@vincentinum.cz 585 004 713

vedoucí zdravotní péče – Bc. Pavel Čech sestra@vincentinum.cz 585 004 716

Bílý domov – Irena Fuksová bilydomov@vincentinum.cz 585 004 701

Červený domov – Mgr. Lenka Smékalová cervenydomov@vincentinum.cz 585 004 703

Modrý domov – Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková, Dis. modrydomov@vincentinum.cz 585 004 704

Hnědý domov – Bc. Soňa Novosadová hnedydomov@vincentinum.cz 585 004 705

Zelený domov – Dagmar Šlezarová zelenydomov@vincentinum.cz 585 004 702

pracoviště Bezručova – Bc. Jan Půček zlutydomov@vincentinum.cz 585 004 739

personální oddělení – Alena Vařejková personalni@vincentinum.cz 585 004 724

mzdová účtárna – Jana Jeglová mzdova@vincentinum.cz 585 004 723

pokladna zařízení – Jarmila Gomolová pokladna@vincentinum.cz 585 004 707 

všeobecná účtárna – Renáta Braunová ucetni@vincentinum.cz 585 004 733

praktický lékař – MUDr. Josef Sklenář lekar@vincentinum.cz 585 004 717

dětský lékař – MUDr. Jiří Reitinger lekar@vincentinum.cz 585 012 595

sklad MTZ – Zdeňka Petrůjová sklad@vincentinum.cz 585 004 721

sociální pracovnice – Květa Mazochová mazochova@vincentinum.cz 585 004 711

sociální pracovnice – Irena Kolářová kolarova@vincentinum.cz 585 004 710

sociální pracovnice – Magdaléna Sadilová, Dis. sadilova@vincentinum.cz 585 004 739

logopedie – Mgr. Radka Nováková logopedie@vincentinum.cz 585 004 726

sportovní referent – Václav Vach sport@vincentinum.cz 585 004 720

rehabilitace rehabilitace@vincentinum.cz 585 004 709

vedoucí kuchyně – Karin Bílková kuchyn@vincentinum.cz 585 004 712

vrátnice, spojovatelka – Božena Hladišová vratnice@vincentinum.cz 585 011 071

vedoucí prádelny – Marie Nedorostková pradelna@vincentinum.cz 585 004 719

vedoucí údržby a úklidu – Jiří Nedorostek udrzba@vincentinum.cz 585 004 718

ambulance – pracoviště Bezručova ambulance@vincentinum.cz 585 004 739

aranžérská dílna – Mgr. Jaromír Hublar jaromir.hublar@vincentinum.cz 585 004 732

metodik (poruchy chování) – Bc. Jan Straka restrikce@vincentinum.cz 585 004 720

správce sítě – Pavel Dudka postmaster@vincentinum.cz
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Kde nás najdete ?

Identifikační data 
Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace
Sídlo: Šternberk, Sadová 7, PSČ 785 01
Identifikační číslo: 75004429
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: 27-4175000297/0100
Telefon; fax : 585 011 071; 585 011 703
http: www.vincentinum.cz
Zřizovatel:  Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, 
 IČ: 60609460






