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Historie Vincentina
Konec 19. století, kdy bylo Vincentinum založeno, dnes nazýváme dobou specializované 

ústavní péče, která spočívala zejména ve specializaci a zaměření nově vznikajících ústavů 
na konkrétní skupiny osob se zdravotním postižením a jejich potřeby. Ústav v době, kdy 
neexistovalo (kromě nedostatečné chudinské péče) žádné sociální zabezpečení, představoval 
pro člověka se zdravotním postižením (většinou zakoušejícího hmotnou nouzi, nelidské 
životní podmínky a opovrhování) kompletní existenční zajištění. Vincentinum mělo významné 
postavení mezi těmito ústavy díky specializaci své péče na nevyléčitelně nemocné, chudé 
a opuštěné od počátku.

U zrodu Vincentina stál katolický charitativní Spolek svatého Vincence z Pauly (1581 
– 1660), který v našich zemích působil od roku 1876. Spolek za předsednictví Karla Ervína 
hraběte Nostitze z Reinecků  1. 11. 1889 v Praze založil ústav nesoucí jméno tohoto světce 
– „Vincentinum“. Zpočátku bylo Vincentinum umístěno v pronajatém bytě na Starém Městě 
pražském v Husově ulici a pečovalo jen o několik nevyléčitelně nemocných „chovanců“, kteří 
se 14. 11. 1890 přestěhovali do zakoupeného domu v Holešovicích - Bubnech. Jejich péči 
zajišťoval řád Šedých sester. Pro stále se zvyšující počet žádostí o přijetí a nemožnost dalšího 
stavebního rozšíření budovy v Holešovicích se 6. 6. 1899 Vincentinum se 17 chovanci 
přestěhovalo do zakoupeného bývalého letohradu hraběte Pöttinga (zvaného Petinka) 
v Břevnově, kde Šedé sestry v péči o postižené nahradily Milosrdné sestry svatého Karla 
Boromejského v čele s představenou Antonietou Chotkovou. Brzy i tato budova kapacitně 
nedostačovala a byla několikrát stavebně zvětšována. V roce 1908, kdy práh Vincentina 
překročil stý chovanec, se Spolek svatého Vincence rozhodl ústav osamostatnit. Tak se 
Vincentinum stalo samostatnou nadací nesoucí název „Dům milosrdenství Vincentinum“, 
spravovanou devítičlenným kuratoriem v čele s předsedou Spolku svatého Vincence. 

Příchod první světové války v roce 1914 představoval pro Vincentinum, pečující již o 160 
chovanců, počátek těžkého existenčního období, které se v poválečných letech ještě více 
prohlubovalo. Záchrana Vincentina je připisována zásluhám profesora Julia Košnáře, který 
přišel s myšlenkou vydávat vlastní časopis, a tím oslovit co největší okruh příznivců. Časopis 
Vincentina začíná vycházet v červenci roku 1922. O rok později, jako příloha k časopisu, 
poprvé vychází kalendář Vincentina. 

Vzhledem k tomu, že bylo přijato hodně dětí, které vyžadovaly speciální péči oddělenou od 
péče o dospělé, byla v roce 1926 zřízena nová pobočka Vincentina ve Smečně v zakoupeném 
bývalém Clam - Martinickém zámku, kam byly 11. 11. téhož roku děti přestěhovány. Koncem  
roku 1927 se zvýšil počet chovanců v obou ústavech na 280 osob a jejich počet neustále narůstal. 
V roce 1935 byl pro děti s duševními a jinými přidruženými neléčitelnými nemocemi zakoupen 
ve Smečně jednopatrový dům a v roce 1937 byla přikoupena ještě sousední budova.

„Chovanci“ a stejně i pracovníci vnímali Vincentinum jako jednu velkou „vincentinskou 
rodinu“. S každým chovancem bylo pracováno tak, aby se cítil prospěšný, užitečný a jeho 
život byl smysluplný. Chovanci schopni školního vyučování byli vyučováni v rámci ústavu 
zejména čtení, psaní, počítání, vlastivědě a náboženství. Ostatní chovanci měli možnost 
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pracovat ve všech provozech ústavu - v kuchyni, umývárně nádobí, pekárně, žehlírně a drali 
peří, pomáhali s péčí o nemocné. Manuálně zručnější pracovali v krejčovské, obuvnické 
a stolařské dílně, v hospodářství a na ústavní zahradě. Speciálním úsekem Vincentina byla 
administrace, kde pracovalo několik chovanců, zejména s tělesným postižením. U koho bylo 
rozpoznáno nadání, a měl chuť, mohl se naučit hrát na hudební nástroj, opisovat noty, zpívat 
či hrát divadlo. Někteří chovanci díky zlepšení zdravotního stavu, naučeným způsobům 
jednání a zvládnutým dovednostem, z Vincentina odcházeli a osamostatňovali se. Kdykoliv se 
však mohli vrátit a požádat o radu a pomoc. V obou domech Vincentina byl zaveden domácí 
rozhlas. Vincentinum mělo vlastní promítací síň, lékárnu i bohatě zásobenou knihovnu.

Na počátku druhé světové války našlo svůj domov ve Vincentinu na 400 chovanců a na 
jejím konci téměř 450, přičemž stále byla evidována řada nevyřízených žádostí. V roce 1949 
se počet chovanců zvýšil téměř na 500, tím se Vincentinum řadilo k největším zařízením 
tohoto typu v tehdejším Československu. Navzdory změně politických poměrů po roce 1948 
byla plánována rekonstrukce budov Vincentina a lidé byli dále vyzýváni k dobročinnosti. Tyto 
snahy ukončilo rozhodnutí o vystěhování Vincentina z Prahy. Nejprve byla přestěhována 
dětská pobočka ze Smečna do Bruntálu 14. 8. 1950 a následně 19. 3. 1951 do Šternberka. 
Břevnovská část vzdorovala až do listopadu 1952, kdy byla přestěhována na Velehrad. Tím 
došlo k definitivnímu rozdělení ústavu na dvě samostatná zařízení, působící ve Šternberku a na 
Velehradě, obě nesoucí název Vincentinum a hlásící se k odkazu Vincentina pražského.

     pomoc v prádelně   stěhování do Smečna

              ústavní knihovna        ústavní lékárna
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Veřejné informace o službě 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šternberk 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. 

Základní cíl služby 
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.

Rozvojové cíle organizace v období let 2013 - 2016
registrace a zahájení činnosti nové služby chráněné bydlení (CHB)
postupná realizace procesu transformace zařízení, do konce roku 2014 opuštění 
nevyhovujících objektů pracoviště na Bezručově ulici
od 1. 7. 2014 zahájení činnosti nových pracovišť v rámci procesu transformace 
v Šumperku – DOZP 12 uživatelů, CHB 6 uživatelů
od 1. 1. 2015 zahájení činnosti dalších nových pracovišť v rámci procesu transformace 
– DOZP Uničov 24 uživatelů, registrace nové sociální služby domov se zvláštním 
režimem – Šternberk 12 klientů, Lužice 6 klientů 
stabilizace poskytovaných služeb na nových pracovištích a postupné rozšiřování 
nabídky poskytovaných fakultativních služeb 
rozšíření možnosti pracovního uplatnění početnější skupiny uživatelů – zvláště skupiny 
služby CHB 
pokračování v systematickém vzdělávání všech zaměstnanců a ve funkčním zavádění 
Standardů kvality sociálních služeb do praxe

Cílová skupina služby
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 

•
•

•

•
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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 poskytování 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

Kapacita služby je 195 osob

•

•
•

•

•

•

•
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Chráněné bydlení Vincentinum 
Poslání

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum je poskytovat přiměřenou podporu 
dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením tak, aby mohli využívat vlastní 
dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich 
vrstevníci.

Základní cíle služby 
vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností klienta tak, aby se stal na službě co 
nejméně závislý, postupně snižovat míru poskytované podpory
s ohledem na zdravotní stav rozvíjet dovednosti při zvládání péče o domácnost, 
využívat běžné zdroje a přirozené vazby
dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina služby
Služba je poskytovaná dospělým osobám s mentálním i vícenásobným postižením 

bez výrazných pohybových obtíží, které jsou schopny aktivně zvládat běžné úkony péče 
o vlastní osobu a o domácnost. 

Služba není určena:
imobilním osobám
osobám se sklony k agresivnímu chování související s nekompenzovanou psychickou 
poruchou a psychózou  
osobám s diagnózou sexuální deviace
osobám s patologickou závislostí na alkoholu a omamných látkách

Zásady poskytování sociální služby
zásada individuálního přístupu: respektujeme individuální potřeby, přání, dovednosti, 
schopnosti, zdravotní stav uživatele
zásada začleňování do společnosti: podporujeme přirozené mezilidské vazby, 
podporujeme uživatele ve využívání návazných služeb
zásada respektování lidských práv: podporujeme uplatnění vlastní vůle uživatelů 
a dodržování práv uživatelů služby (např. právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb)
zásada aktivního přístupu k vlastnímu životu: zapojujeme uživatele do procesu 
plánování a hodnocení služby, usilujeme o zodpovědnost uživatelů za své rozhodnutí, 
respektujeme právo na přiměřené riziko

Služba chráněné bydlení ve Šternberku je realizována ve dvou samostatných 
třípokojových bytech. V každém bytě žijí 4 obyvatelé obou pohlaví. Služba je poskytována 
celoročně. 

Kapacita služby je 8 osob.

•
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Útržky rozhovoru Kateřiny Václavíkové – koordinátorky chráněného bydlení 
s některými obyvateli nových bytů v ulicích Za Zahradami a Nádražní:

Jaké pro vás nastaly změny po přestěhování a jak vycházíte se spolubydlícími?
„Tady jsem spokojený, mám tu klid. Na Sadové byl „kravál”. Mám tu volnost, 

udělám si práci a můžu jít ven. Je to změna. Lepší. Jsem tady DOMA. Tady jsem se 
naučil víc. Lépe už umím vařit, ale sám si na vše netroufnu. Ale na Sadové, tam to bylo 
taky dobré.“ „Sousedé jsou hodní. Chválí nás za úklid chodby.“

Jak probíhá váš běžný pracovní den a co děláte o víkendu?
„Ráno vstanu a nachystám si snídani. Pak odcházím na Sadovou do dílny, kde vyrábím 

bižuterii. Po svačině jdu do práce – do prádelny. Tam mandluji nebo skládám prádlo. Bývám 
sice trošku unavenej, ale makám a dostávám peníze. Po obědě jdu domů a uvařím si kafe 
a odpočívám. Až přijde pracovník, jdeme nakupovat, vaříme a uklízíme. Večer se dívám na 
televizi a pak jdu spát.“ „O víkendu, když nejdeme do práce, chystáme dopoledne oběd. 
Po obědě upečeme nějakou buchtu, abychom měli něco sladkého ke kávě. V sobotu si 
většinou utíráme prach, v neděli chodíme na procházky nebo jezdíme na výlety.“
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Sociálně aktivizační a vzdělávací činnosti uživatelů, 
vzdělávání zaměstnanců

Školní docházka
Ve školním roce 2013/2014 bylo vzděláváno na Základní škole Šternberk, Olomoucká 

76, celkem 13 uživatelů sociální služby s vysokou mírou podpory. Vzdělávání probíhalo 
formou individuální práce ve školní třídě, která je situována v prostorách Vincentina. 
Vzdělávání bylo zajišťováno dvěma speciálními pedagogy a realizováno podle osnov 
školního vzdělávacího programu ZŠ speciální Šternberk.

Zaměstnávání uživatelů
Produktivní práce je podstatnou formou životní seberealizace každého člověka, našich 

uživatelů nevyjímaje. Ti však ke zdárnému uplatnění v pracovním procesu potřebují podporu 
a pomoc s ohledem na jejich osobní potřeby, přání a reálné možnosti. 

Ve Vincentinu nabízíme uživatelům možnost pracovního zácviku v těchto provozech: 
zahrada, prádelna, úklid a pracovní pozici - posel v sociálních službách, kde si vedle nácviku 
správného pracovního postupu osvojují také sociální dovednosti nezbytné k vykonávání 
pracovních činností – zejména jednání a komunikaci s ostatními lidmi, schopnost pracovat 
v týmu, umění přijímat kritiku. Po absolvování pracovního zácviku, jehož délka je u každého 
klienta individuální, mohou být uživatelé zaměstnáni. K 31. 12. 2013 bylo v pracovní dny 
zaměstnáno na 1 až 3 hodiny patnáct klientů.  

Aktivizace uživatelů
Ve Vincentinu nabízíme uživatelům sociální služby kromě každodenních aktivizačních 

činností na domovech i různé druhy terapií s využitím specifických metod práce:
Snoezelen terapie 
Prenatální terapie
Logopedická intervence
Metoda strukturovaného učení

Terapeutické dílny
Terapeutické dílny, které se nacházejí na různých místech obou budov Vincentina, 

navštěvují uživatelé v pracovních dnech v dopoledních i odpoledních hodinách.  
Mohou se tak pravidelně setkávat uživatelé s různou mírou podpory ze všech domovů 
a systematicky rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Záměrem všech terapeutických 
dílen není pouze podpora fantazie, zručnosti, procvičení motoriky, ale také cílený nácvik 
pracovních povinností a návyků. Výrobky z dílen slouží k výzdobě a případně prezentaci 
našeho zařízení nebo se ojediněle na prezentačních akcích prodávají. Jedná se o tyto 
dílny:

Dílna výtvarných technik
Do programu dílny výtvarných technik jsou zařazeny variabilní činnosti. Jedná se 

zejména o práci s drátem a korálky, ketlování (technika výroby šperků), výrobu bižuterie, 

•
•
•
•
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petart, enkaustiku (malba horkým voskem), výrobu originálních korálků z polymerové 
hmoty fimo. Proces výroby je rozdělen do dílčích kroků, které splňují nároky kladené na 
uživatele. Dílna je také k dispozici studentům, kteří v zařízení vykonávají praxi. Vedoucí dílny 
pořádá interní semináře pro zaměstnance Vincentina, kde přibližuje techniky práce vhodné 
pro uživatele s různou mírou podpory.

 
Keramická dílna 

V keramické dílně uživatelé pracují s točířskou hlínou a licí hmotou. Zabývají se výrobou 
jednotlivých drobných plastik, košíčků, zvonečků, zvířátek apod. Velmi oblíbenou technikou 
je vymačkávání hlíny do sádrových forem, stejně tak i zdobení glazurou tzv. střep.

Textilní dílna
Stěžejním materiálem pro práci v dílně je textil a hedvábí. V dílně vznikají polštářky 

různých tvarů a dekorů (patchwork, výšivka, knoflíky, batika), tašky, jehelníčky. Práce 
s hedvábím (šály, šátky, hedvábná okénka, povlaky na polštáře) je zaměřena zejména na 
batikování (araši, šibori), kresbu konturou a následné vymalování. Hojně užívaná, zejm. 
u klientů se sníženými motorickými schopnostmi, je metoda „brčkování“. Dále se v dílně 
uživatelky věnují vyšívání různými typy stehů. 
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Dílna na výrobu svíček
Při výrobě svíček uživatelé sociální služby zvládají samostatně pouze některé 

technologické kroky jako je čištění forem, navlékání knotů, dělení parafinových kostek, 
přípravu forem k zalévání apod. Samotné nalévání parafinové směsi z bezpečnostních 
důvodů zajišťuje pracovník.

 
Dřevařská dílna

Činnosti v dřevařské dílně jsou různorodé. Uživatelé se především učí pracovat s nářadím, 
opracovávají zbytky dřeva a dřevotřísky. Společně vyrábějí dřevěné květiny, motýli, zvířátka, 
palmy. Zručnější uživatelé rámují obrázky, které slouží jako dekorace interiérů.

Pracovní dílna
V rámci pracovní terapie se někteří klienti podílí na „výrobě blahopřání“. Klienti vyrábí 

podle svých schopností buď přání prošívaná podle děrovaného motivu na výkresu nebo 
kreslená, která malují samostatně nebo podle předkresleného návodu.

 
Kreativní dílna

V kreativní dílně uživatelé vytvářejí výtvarná dílka určená k výzdobě interiérů nebo jen 
pro zábavu. Vyrábějí nejrůznější přání, především na Vánoce a Velikonoce. Hlavní náplní 
se stala výroba drobností z textilu, jako například zvířátek, polštářků, jehelníčků, drobných 
dekorací. Někteří klienti vystřihují podle obrysu z látky jednotlivé části výrobku, pracovnice 
díly sešije a uživatelé následně výrobek vyplňují dutým vláknem.

Aranžérsko - zahradnická dílna
Těžiště činností aranžérsko - zahradnické dílny spočívá v pěstování, sušení a následném 

aranžování škály květin vhodných k tomuto účelu. Cílem těchto činností není, aby se 
z uživatelů stali plnohodnotní zahradníci či aranžéři, ale aby se naučili vybrané prvky těchto 
profesí s ohledem na jejich individuální předpoklady. Vedle aranžování sušených květin se 
uživatelé zároveň učí tkát látkové či rákosové rohože, lepit různé typy mozaikových obrazů, 
plést košíky z pedigu a další výtvarné techniky, zejména z přírodních materiálů.

Praxe studentů a stáže
V rámci jednodenních exkurzí navštívilo Vincentinum několik desítek studentů 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Týdenní výběrovou praxi absolvovali 
olomoučtí studenti denního i dálkového studia Filozofické fakulty oboru Sociální práce 
a Pedagogické fakulty oboru Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky a Speciálně 
pedagogická andragogika. Čtrnáctidenní praxi absolvovala studentka téhož oboru 
a třítýdenní logopedickou praxi studentka oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ 
a SŠ. Již tradičně přijeli do Vincentina studenti gymnázia v Šumperku. 

V rámci realizace kurzů pracovníků v sociálních službách absolvovalo v našem zařízení 
praktickou část kurzu 8 frekventantů.  

Odbornou stáž v našem zařízení absolvovalo celkem 30 pracovníků z těchto zařízení: 
Marianum Opava, Slezská diakonie, Naděje Zlín, Charita Šternberk, Domov „U lesa“ Tavíkovice.
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Vzdělávání pracovníků
Poskytování kvalitní sociální služby souvisí s cíleným rozvojem dovedností a znalostí 

zaměstnanců Vincentina. Proto je vzdělávání pracovníků prioritní oblastí související se 
specifickými potřebami uživatelů. Zaměstnanci Vincentina se v průběhu roku účastnili 
množství vzdělávacích aktivit, jejichž obsahem byla široká škála odborných témat.

Pro pracovníky v přímé péči bylo zorganizováno v zařízení několik interních seminářů, 
které vedli zaměstnanci Vincentina:

Standardy v kostce 
Ochrana práv
Individuální plánování 
Metoda šetrné sebeobrany 
Teorie a prevence problémového chování 
Snoezelen terapie a bazální stimulace pro klienty s vysokou mírou podpory
Prenatální terapie
Metoda strukturovaného učení 
Alternativní a augmentativní komunikace 
Základy znakové řeči 
Kreativní techniky pro osoby s MP - enkaustika a drátkování 
Aranžérské techniky pro osoby s mentálním postižením

Vincentinum „pořádalo“ několik akreditovaných seminářů. Byli pozváni odborní lektoři, 
kteří vedli semináře na téma:

Podpora klientů pro zaměstnávání 
Hra jako prostředek komunikace
Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením
Gerontopsychiatrie
Motivace a hodnocení podřízených

Dobrovolnická činnost

V průběhu roku 2013 realizovalo jednorázovou dobrovolnickou činnost několik desítek 
příznivců Vincentina. Mezi pravidelné „pomocníky“ patří Baptisté z Olomouce, kteří na konci 
prázdnin uspořádali pro naše obyvatele soutěžní dopoledne. Do organizace Mistrovství 
Moravy a Slezska ve stolním tenise se zapojili studenti gymnázia Šternberk. Členové 
pěveckého sboru Šternberk několikrát zorganizovali setkání se zpíváním, Šternberští 
ochotničtí komedianti zahráli zdarma představení apod.

V roce 2013 pokračovala v dobrovolnické činnosti slečna Vladislava Ondráčková, 
která se věnovala klientce v rámci individuálních volnočasových aktivit. Taneční kroužek 
Vincentina již třetím rokem vedla dobrovolnice paní Alena Vymětalová, která s našimi 
uživateli 2x týdně nacvičovala náročné taneční kreace prezentující zařízení na nejrůznějších 
akcích.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Transformace Vincentina

Zásadním záměrem Vincentina je zapojení do procesu transformace, deinstitucionalizace 
a humanizace pobytové sociální služby, vycházející z celostátního programu „Podpora 
transformace sociálních služeb“. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu 
a z Integračního operačního programu. Transformační proces je zakotven ve Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a jeho smyslem je podpora vzniku 
návazných služeb v komunitě, které lidem žijícím v pobytové službě pomohou aktivně se 
začlenit do společnosti. Novými lokalitami našeho působení se stanou obce Lužice, Uničov 
a Šumperk, novou budoucí službou domov se zvláštním režimem.

Prvním výsledkem pilotního projektu transformace byla registrace služby Chráněné 
bydlení Vincentinum a její zprovoznění od 1. 7. 2013 ve dvou bytech v běžné zástavbě ve 
Šternberku. Služba je poskytována 8 uživatelům (viz. akce roku 2013).
V roce 2013 byl kladen důraz na tyto aktivity:

práce Regionálního a Multidisciplinárního transformačního týmu
cílená příprava uživatelů ve cvičném bytě na přestěhování do Šumperka
příprava stávajících zaměstnanců organizace, dotazníky zájmu o práci na nových 
pracovištích
vzdělávání a supervize zaměstnanců
práce s odbornou i laickou veřejností (kulaté stoly)
dlouhodobé natáčení dokumentu ČT 1 Praha – životní příběh uživatele Vincentina 
zachycující život ve velkém pobytovém zařízení až po přechod do nového bydliště 
v Šumperku
tvorba pracovních postupů a metodik v souvislosti s přípravou a následnou registrací 
sociální služby Chráněné bydlení Vincentinum
příklady dobré praxe - stáže v zařízeních a předávání zkušeností pracovníků 
z chráněného bydlení
zahájení výstavby nových objektů v obci Lužice, Šternberk a Uničov
zahájení rekonstrukce stávajících objektů v Šumperku (viz. obrázky dole)   

Informace o poskytované službě jsou zveřejňovány formou informačních letáků, na 
webových stránkách Vincentina, v místních novinách „Šternberské listy”. Informujeme veřejnost 
o činnosti v různých dostupných veřejných médiích - Olomoucký deník, Mladá fronta Dnes, 
Český rozhlas, televize, měsíčník Olomoucký kraj (viz. článek na další stránce), ČTK ap.

•
•
•

•
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Nejvýznamnější prezentační akce roku 2013

1. 7. 2013 - Slavnostní otevření služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  
VINCENTINUM

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, 
poskytuje od 1. 7. 2013 kromě služby domov pro osoby se zdravotním postižením 
také službu chráněné bydlení. V současné době je život obyvatel chráněného bydlení 
podobný životu běžného vrstevníka. Uživatelé jsou ve všední dny v dopoledních hodinách 
zaměstnáni, jsou podporováni v aktivním využití volného času, při navazování vztahů 
v přirozeném sociálním prostředí, starají se o domácnost,... 
Více na www.vincentinum.cz, odkaz Chráněné bydlení.
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17. 10. 2013 – BENEFIČNÍ KONCERT PRO VINCENTINUM
Níže uvedený text byl zveřejněn ve Šternberských listech:

Krásné melodie a pomoc druhým. To byly společné jmenovatele charitativní akce, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 17. října 2013 ve šternberské Expozici času. Konal se zde totiž již 
osmý ročník Benefičního koncertu pro Vincentinum. Celkový výtěžek činí 10 tisíc korun 
a poputuje právě klientům Vincentina, jednoho z největších poskytovatelů sociálních služeb 
v Olomouckém kraji.

Úvodního slova se ujal starosta města Šternberka Stanislav Orság a pak už se více než 
sto návštěvníků zaposlouchalo do originálních písní kapely Two Men. Rychlejší skladby 
střídaly pomalé balady a přídavek na sebe nenechal dlouho čekat.

Po krátkém rozhovoru se zástupkyní Vincentina Hanou Mazalovou se na pódiu objevila 
populární herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová, jež byla hlavním hostem večera. V jejím 
podání si diváci mohli vychutnat skladby Ave Maria, Memory z muzikálu Cats či Pie Jesu, 
došlo však i na známou melodii z pohádky Princezna ze mlejna, v níž Blanarovičová ztvárnila 
postavu čertíka. Slavnostní večer zakončila píseň New York, New York.

Městská kulturní zařízení srdečně děkují hlavnímu sponzorovi, společnosti Invensys, 
a také Městu Šternberk a Olomouckému kraji, a těší na setkání na dalších kulturních 
akcích.
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Další významné akce roku 2013
Regionální soutěž v úpravě přírodních materiálů – organizátorem Vincentinum                 
Veletrh sociálních služeb v Šumperku – vystoupení tanečního kroužku Vincentina 
a „Pěveckého čtverečku”, prezentace výrobků dílen
Abilympiáda Pardubice - přehlídka pracovních schopností a dovedností klientů  
- 3 x 1. místo  
„Mezi námi“ – Výstaviště Flora Olomouc
Natáčení regionálního zpravodajství ČT 1 o chráněném bydlení ve Šternberku a o jeho 
slavnostním otevření
Mistrovství Severní Moravy a Slezska ve stolním tenise Šternberk (akce ČSMPS) – 
postup 5 hráčů na MČR
Mezinárodní hudební festival Motýlek – Kopřivnice – účast „Pěveckého čtverečku”  

Nejvýznamnější úspěchy „Sportovního klubu Vincentinum“:
MČR ve stolním tenise Hradec Králové – 1. místo Marka Chabičovského v kategorii 
MUŽI A – získal titul Mistr České republiky ČSMPS 
Účast reprezentanta SK Vincentinum M. Chabičovského na soustředění v rakouském 
Linci

•
•

•

•
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Zdravotní péče a rehabilitace

Práce na úseku zdravotní péče v roce 2013 byla nejvíce ovlivněna vyšším výskytem 
akutních případů. Péče o uživatele po chirurgických zákrocích a uživatele se zhoršeným 
duševním zdravím byla poskytnuta optimálním počtem pracovníků s odpovídajícími 
odbornými znalostmi.

Přesnější vykazování zdravotních výkonů a zvýšená potřeba ošetřovatelských intervencí 
u uživatelů znamenal 9% nárůst indikovaných a vykazovaných zdravotních výkonů ve 
srovnání s rokem 2012. Personální obsazení úseku zdravotní péče tvoří vedoucí úseku, 
24 všeobecných sester a 3 fyzioterapeuté. 

V oblasti stravování a nutriční terapie byl zvýšen důraz na využití a rozšíření možností 
elektronického informačního systému. Bylo zavedeno sdílení dat mezi nutriční terapií 
(externí spolupracovník) a vedoucí stravovacího provozu v aplikaci „Jídelníčky“, byl 
zprovozněn systém pro elektronické objednávání stravy „Strávníci“.

Přes maximální snahu využít vlastních schopností při poskytování zdravotních služeb se 
dále projevuje trend zvýšené potřeby hospitalizací ve zdravotnických zařízeních.

Hospitalizace: r. 2011 r. 2012 r. 2013
Počet uživatelů Vincentina 204 198 193
Počet hospitalizací 23 15 27
Počet hospitalizovaných 14 12 24
Počet dnů hospitalizace 264 310 401
Ø počet dnů jedné hospitalizace 12 21 15
Počet dnů hospitalizace/počet U 1,25 1,5 2,1

Průměrný věk uživatelů v roce 2013 je 42 let.

I v tomto roce jsme se soustředili na vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, 
které bylo podpořeno uspořádáním III. a IV. Zdravotnické konference ve Vincentinu. Včetně 
zdravotníků z tradičně spolupracujících institucí se celkem zúčastnilo 160 osob. 

V následujícím období máme ambice dále rozvíjet léčebné metody, které odpovídají 
potřebám uživatelů a novým poznatkům oboru.

 Ošetřujícími lékaři jsou zejména MUDr. Josef Sklenář, MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Marie 
Loydlová, MUDr. Jiří Martinů, MUDr. Tomáš Přikryl, MUDr. Rudolf Schimera.
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Rehabilitace
Pravidelné výkony rehabilitace byly pružně doplněny potřebnými léčebnými postupy 

uživatelům po chirurgických zákrocích. Podstatnými se projevily dostatečné odborné 
schopnosti fyzioterapeutek. 

Přínosná byla návštěva zařízení DD Hrubá Voda, kde se mimo jiné specializují na 
problematiku rehabilitační péče po amputacích. Navázání této spolupráce umožnilo 
efektivněji zvládnout péči po stehenní amputaci u uživatele našich služeb. K úspěšnému 
splnění rehabilitačního plánu je důležitá komplexní spolupráce pracovníků všech profesí 
a důraz na motivaci uživatele.

Cíl roku 2013, uspět v aplikaci méně častých nebo nově aplikovaných metod RHB ve 
Vincentinu, se podařilo naplnit. Uživatelé mohli nově využít metodu kineziotapingu.

Hospodářský úsek

Hospodářský úsek zabezpečoval v roce 2013 následující provozy:
Stravovací provoz
Provádění úklidu
Údržba a zajištění provozuschopnosti strojního zařízení a materiálního vybavení 
organizace, autodoprava
Prádelna a šicí dílna
Zajištění BOZP a PO

Opravy, udržování a investice v průběhu roku 2013:
Malby pokojů na všech domovech
Oprava solárního ohřevu TUV
Výměna topných vložek v ohřívačích TUV v kotelně Sadová
Výměna posledních 16 ks dřevěných oken za plastová na hlavní budově 
Oprava římsy na hlavní budově Sadová 
Oprava garáží na Sadové (vnitřní omítky, sklopná vrata, střecha) 
Oprava budovy bývalého zahradního domku 
Instalace sádrokartonových příček na pokojích Bílého domova 
Přestavba sociálního zařízení na novou úklidovou místnost pro kuchyň 
Zřízení cvičného bydlení na Fialovém domově
Částečná rekonstrukce chráněných bytů

•
•
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Ekonomické ukazatele organizace za rok 2013

ROZVAHA – BILANCE  (v Kč,- s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 2013

Název položky Účet
Běžné 

Minulé
Brutto Korekce Netto

        AKTIVA CELKEM 141 509 989,21 50 504 490,76 91 005 498,45 86 288 125,66

A.   Stálá aktiva 128 293 665,71 50 504 490,76 77 789 174,95 75 230 835,95

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 203 901,10 203 901,10 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 203 901,10 203 901,10  

II. Dlouhodobý hmotný majetek 128 075 264,61 50 300 589,66 77 774 674,95 75 216 335,95

1. Pozemky 031 5 075 173,76  5 075 173,76 4 065 073,76

2. Kulturní předměty 032 19 800,00  19 800,00 19 800,00

3. Stavby 021 82 773 551,69 13 363 053,00 69 410 498,69 67 406 571,69

4. Samostat. movité věci a soubory movitých věcí 022 17 225 785,96 13 956 583,46 3 269 202,50 3 724 890,50

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 980 953,20 22 980 953,20  

IV. Dlouhodobé pohledávky 14 500,00 14 500,00 14 500,00

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 14 500,00  14 500,00 14 500,00

B.   Oběžná aktiva  13 216 323,50  13 216 323,50 11 057 289,71

I. Zásoby 802 379,92 802 379,92 903 540,08

2. Materiál na skladě 112 802 379,92 802 379,92 903 540,08

II. Krátkodobé pohledávky 2 178 937,18  2 178 937,18 1 300 669,72

1. Odběratelé 311 1 078 602,78 1 078 602,78 961 550,85

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 610 576,00 610 576,00 95 054,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 75 355,00 75 355,00 51 584,00

10. Pohledávky za zaměstnanci 335 20 842,00 20 842,00 3 238,00

16. Pohledávky za vybranými ústředními 
vládními institucemi 346 292 672,00 292 672,00 87 000,00

25. Náklady příštích období 381 38 300,40 38 300,40 39 653,87

27. Dohadné účty aktivní 388 62 589,00 62 589,00 62 589,00

III. Krátkodobý finanční majetek 10 235 006,40 10 235 006,40 8 853 079,91

5.Jiné běžné účty 245 58 126,52 58 126,52 62 028,90

9.Běžný účet 241 10 103 938,99 10 103 938,99 8 684 839,95

10.Běžný účet FKSP 243 35 354,89 35 354,89 44 328,06

17.Pokladna 261 37 586,00  37 586,00 61 883,00
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Název položky
Syntetický

účet
Období: 2013

Běžné Minulé

               PASIVA CELKEM 91 005 498,45 86 288 125,66 

C.   Vlastní kapitál 79 457 526,73 76 442 789,10

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 77 754 061,95 75 216 335,95

1. Jmění účetní jednotky 401 75 446 549,95 75 216 335,95

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 307 512,00

II. Fondy účetní jednotky 846 037,51 493 095,56

1. Fond odměn 411 14 567,00 17 131,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 29 217,51 31 396,45

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 
hospodaření 413 108 100,30 107 267,41

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 196 509,30 37 085,30

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 497 643,40 300 215,40

III. Výsledek hospodaření 857 427,27 733 357,59

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 124 902,57 832,89

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 732 524,70 732 524,70

D.   Cizí zdroje 11 547 971,72 9 845 336,56

III. Krátkodobé závazky 11 547 971,72 9 845 336,56 

5. Dodavatelé 321 1 212 534,22 981 071,52 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 89 323,00 73 468,00 

13. Zaměstnanci 331 5 010 719,00 4 873 217,00 

15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění 336 3 052 701,00 2 924 569,00 

17. Jiné přímé daně 342 932 527,00 825 629,00 

19. Jiné daně a poplatky 344 16 758,00  

22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 10,00  

33. Dohadné účty pasivní 389 1 086 302,00 29 321,54 

34. Ostatní krátkodobé závazky 378 147 097,50 138 060,50 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč,- s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 2013

Název položky
Synt.
účet

Běžné období Minulé období
Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

A.   NÁKLADY CELKEM  79 222 143,07  80 596 089,28

I. Náklady z činnosti 79 222 143,07  80 596 089,28

1. Spotřeba materiálu 501 8 833 494,24 9 111 812,91

2. Spotřeba energie 502 4 328 911,53  4 171 370,78

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 1 261 727,00  1 199 445,00

8. Opravy a udržování 511 2 147 824,07  1 622 510,19

9. Cestovné 512 74 958,00  78 526,00

10. Náklady na reprezentaci 513 1 967,00  1 986,00

12. Ostatní služby 518 1 370 582,32 1 908 769,85

13. Mzdové náklady 521 43 338 292,00  44 307 078,00

14. Zákonné sociální pojištění 524 14 495 181,00  15 002 309,00

15. Jiné sociální pojištění 525 179 758,55  186 825,74

16. Zákonné sociální náklady 527 1 237 689,59  1 231 428,86

18. Daň silniční 531 16 758,00  

20. Jiné daně a poplatky 538 1 500,00  7 730,00

23. Jiné pokuty a penále 542 4 556,00  

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 287 727,00  1 102 467,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 639 884,77  620 520,25

36. Ostatní náklady z činnosti 549 1 332,00  43 259,00

B.   VÝNOSY CELKEM  79 347 045,64  80 596 922,17

I. Výnosy z činnosti 39 849 780,66  39 513 913,84

2. Výnosy z prodeje služeb 602 39 747 833,49  39 302 617,55

3. Výnosy z pronájmu 603 7 770,00 33 170,00

16. Čerpání fondů 648 2 564,00  23 613,00

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 91 613,17  154 513,29

II. Finanční výnosy  3 237,98  3 276,33

2. Úroky 662 813,98  1 414,33

6. Ostatní finanční výnosy 669 2 424,00  1 862,00

IV. Výnosy z transferů 39 494 027,00  41 079 732,00

2. Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů 672 39 494 027,00  41 079 732,00

C.   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   

1. Výsledek hospodaření před zdaněním  124 902,57 832,89

2. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období  124 902,57 832,89
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Plnění ukazatelů v Kč

Ukazatel Plán Skutečnost

Limit mzdových prostředků 42 018 000,00 43 182 741,00

Neinvestiční příspěvek (odpisy) 1 287 737,00 1 287 727,00

Odvody zřizovateli (odpisy) 1 022 737,00 1 022 737,00

Stavy fondů v Kč

Fond Stav k 1.1.2013 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2013

Fond odměn 17 131,00 0,00 2 564,00 14 567,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 31 396,45 429 188,06 431 367,00 29 217,51

Fond rezervní 144 352,71 160 256,89 0,00 304 609,60

Investiční fond 300 215,40 1 287 727,00 1 090 299,00 497 643,40

Sponzoři organizace 2013

Jan Mazal
Šternberk

Emco, s.r.o.
Praha 4
IČ: 41191129

PharmDr. Zdeněk Kroupa
Olomouc
IČ: 18498663

Ludvík Masopust
Lučina 297

Jiří Nedorostek
Nádražní 1785/12
Šternberk

BIKOS CZ s.r.o.
Olomouc
IČ: 26830035

Pekárna Paseka
Paseka 130
IČ: 73132756

Makovec a.s.
Prostějov
IČ: 46903631

Roman Mazák - NUGET
Šumperk
IČ: 44761805

GEBAUER GEMI SE
Praha 8
IČ: 28439317

GASTRO - STAR - FISH, s.r.o.
Ostrava
IČ: 60320257

NIKOL NÁPOJE, a.s.
Opava
IČ: 25384805

BILLA, s.r.o. 
Říčany u Prahy
IČ: 00685976

Vaše lahůdky, s.r.o.
Olomouc
IČ: 01583662

Jaroslav Telíšek
Šternberk
IČ: 16655001

Nestlé Česko, s.r.o.
Praha - Modřany
IČ: 45799504

Výtěžek z Benefičního 
koncertu pro Vincentinum

DĚKUJEME !!!
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Občanské sdružení „VINCENTINUM“

Občanské sdružení „VINCENTINUM“ vzniklo v roce 2000 ve snaze v širší míře podpořit 
obyvatelům pobytové sociální služby přirozený rozvoj jejich schopností a dovedností. 
Finanční prostředky sdružení jsou získávány jak z dotačních titulů vyhlašovaných pro 
neziskové organizace, tak od příznivců Vincentina, většinou z řad soukromých subjektů. 

Občanské sdružení získalo v roce 2013 většinou účelově vázané finanční prostředky od 
těchto institucí a sponzorů:      

Město Šternberk 
Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s.
Marie Valíčková, Brno
Soňa Kozová a Vojtěch Zapletal, Zlín
Jitka Zajacová, Šternberk
Miroslava Šanová, Šternberk
Sbor bratrské jednoty baptistů, Olomouc

 
V roce 2013 byly finanční prostředky vynaloženy především na:
1.  podporu konkrétních uživatelů – náklady uživatelů na dopravu a některé aktivizační 

činnosti, úhradu doplatků za medikaci nedůchodců a jejich materiální zabezpečení 
(např. nákup vánočních dárků)

2.  zabezpečení různorodých aktivit uživatelů sociální služby – nákup výtvarných potřeb, 
materiálu pro rukodělné činnosti, sportovního materiálu, zabezpečení výletů, koncertů 
v kapli, taneční zábavy, sportovní soutěžě, výzdobu nově zřízené sociální služby 
chráněné bydlení.

•
•
•
•
•
•
•
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Organizační schéma pracovníků v roce 2013
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Vincentinum - kontaktní údaje

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

sociálně aktivizační úsek – Mgr. Hana Mazalová
pověřená zastupováním ředitele organizace

vychova@vincentinum.cz 585 004 714

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

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

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

Bílý domov – Mgr. Lenka Smékalová 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

chráněné bydlení − Kateřina Václavíková, Dis. katerina.vaclavik@seznam.cz 739 616 775

cvičný byt Bezručova – Mgr. Jiří Krňávek fialovydomov@vincentinum.cz 724 208 454

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

mzdová účtárna – Alena Vařejková mzdova@vincentinum.cz 585 004 723

pokladna organizace – 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 – Bohuslava Zapletalová sklad@vincentinum.cz 585 004 721

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

sociální pracovnice – Magdalena 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 − Petra Oklešťková, Magdalena Vysloužilová, 
Simona Černocká − pracoviště Bezručova rehabilitace@vincentinum.cz 585 004 709

stravovací provoz – Karin Bílková kuchyn@vincentinum.cz 585 004 712

podatelna, spisovna - Božena Hladišová vratnice@vincentinum.cz 585 011 071

prádelna – Marie Nedorostková pradelna@vincentinum.cz 585 004 719

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

aranžérská dílna – Mgr. Jaromír Hublar, Ph.D. aranzer@vincentinum.cz 585 004 732

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

správce sítě – Pavel Dudka postmaster@vincentinum.cz 777 665 667
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Kde nás najdete ?
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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






