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1. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU ORGANIZACE
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti
organizace je vymezen v paragrafech 35, 48, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Organizace Vincentinum prošla v uplynulých letech zásadními změnami souvisejícími
s pilotním projektem Transformace pobytových sociálních služeb. Vznikla nová pracoviště
ve Šternberku, Lužici, Uničově a Šumperku. V řešení je rekonstrukce budovy pracoviště ve
Vikýřovicích, kde v současné době žádná sociální služba není poskytována. V uplynulém
období v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
došlo ke stabilizaci nově vzniklých sociálních služeb s důrazem na zavádění standardů
kvality do jejich praxe.
Organizační struktura
Organizační struktura platná od 1. 1. 2019 je podrobně rozpracována v Provozním a
Organizačním řádu (viz Portál PO Olomouckého kraje). Podrobné organizační členění
Vincentina je obsahem Přílohy č. 2. Organizace je rozdělena na tyto úseky s následujícím
funkčním zařazením:
1. ředitel
2. statutární zástupce ředitele
3. ekonomický úsek

- vedoucí ekonom

4. hospodářský úsek

- vedoucí hospodář

5. sociální úsek

- vedoucí sociálního úseku

6. aktivizační úsek

- vedoucí aktivizačního úseku

7. zdravotní úsek

- vedoucí zdravotní péče

8. domovy Sadová

- vedoucí domovů Sadová

9. CHB Vincentinum Šternberk

- vedoucí aktivizačního úseku

10. DOZP a CHB Vincentinum Šumperk

- vedoucí DOZP a CHB Vincentinum
Šumperk

11. DZR Vincentinum Šternberk

- vedoucí DZR Vincentinum Šternberk

12. DZR Vincentinum Lužice

- vedoucí DZR Vincentinum Lužice

13. DOZP Vincentinum Uničov

- vedoucí DOZP Vincentinum Uničov

Pozn.: CHB – druh služby chráněné bydlení, DZR – druh služby domovy se zvláštním
režimem, DOZP – druh sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením
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Struktura a počty zaměstnanců jsou uvedeny k datu 1. 1. 2019

Struktura zaměstnanců

Plán
přepočtený
evidenční
stav rok 2019

Přepočtený
Skutečnost FO k
evidenční stav
1. 1. 2019
k 1. 1. 2019

Průměrný
přepočtený
evidenční stav
za 1/2019

Administrativa

10,0

10

10,00

10,00

Dělnické profese

19,0

20

19,93

19,93

0

0,0

0,00

z toho VPP
Chráněná pracovní místa

3,3

16

3,13

3,13

Stravovací provoz

7,0

8

8,00

8,00

0

0,00

0,00

25,0

25

25,00

25,00

z toho - všeobecná sestra

21,0

21

21,00

21,00

nutriční terapeut

1,0

1

1,00

1,00

fyzioterapeut

3,0

3

3,00

3,00

Vychovatelé

1,0

1

1,00

1,00

Sociální pracovnice

14,0

14

14,00

14,00

Pracovníci v sociálních
službách, z toho

133,3

129

129,00

129,00

Pracovníci v sociálních
službách - základní výchovná
činnost - platová třída 5-7

110

110,00

110,00

Pracovnici v sociálních
službách - přímá obslužná
činnost - platová třída 3-4

19

19,00

19,00

0

0,00

0,00

223

210,06

210,06

0

0,00

0,00

z toho VPP
Zdravotničtí pracovníci

z toho VPP
Celkem

212,6

Celkem VPP
Celkem bez VPP

223

3

210,06

210,06

Materiálně technické zázemí
Vincentinum poskytuje od 1. 1. 2019 celkem 3 druhy služeb, v 5 obcích a v 11 objektech.
Specifikace materiálně technického zázemí je stručně uvedena u popisu jednotlivých
služeb.

Kapacita organizace k 1. 1. 2019
Celkový počet uživatelů
Kapacita 203
Aktuální stav (k 1. 1. 2019)
Muži
111
Ženy
83
Děti
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Příspěvek na péči

Věkové rozmezí

I. stupeň závislosti

3 – 18 let

3

19 – 26 let

11

II. stupeň závislosti 38

27 – 64 let

168

III. stupeň závislosti 49

nad 65 let

15

IV. stupeň závislosti 74

průměrný věk

43,8

Bez PNP

36

0

trvale upoutáni na lůžko 31

2. SWOT ANALÝZA ORGANIZACE VINCENTINUM
SWOT analýzy jednotlivých domovů a pracovišť jsou Přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
3. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ORGANIZACE
Oblast poskytování služby
Obsahem plánu rozvoje organizace pro období 2019 – 2021 jsou vize vycházející z potřeb
jednotlivých okruhů osob, kterým jsou sociální služby poskytovány a výstupů analýz, které
byly cíleně zaměřeny na konkrétní oblasti možného zvýšení kvality poskytovaných služeb:
1. Navázání na transformační proces, a to rozšířením místa poskytování služby
chráněné bydlení o 2 byty (1 rodinný domek), 6 -ti členná domácnost ve Šternberku a
2 byty (1 rodinný domek), 6 -ti členná domácnost v Šumperku
2. Vybudování nové 6 -ti členné domácnosti v regionu pro sociální službu DZR
v návaznosti na deinstitucionalizaci péče o osoby s duševním onemocněním
3. Postupné zajištění optimálního počtu zaměstnanců pro bezproblémové a bezpečné
zajištění všech poskytovaných služeb (PSS, sociální pracovník, všeobecná sestra,
fyzioterapeut, THP)
4. Systematická příprava klientů na pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce
(v návaznosti na ukončený projekt: „Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj
život, moje domácnost“, financovaného z ESF) a jejich přímé zapojení klientů do
pracovního procesu na volném trhu práce
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5. Aktivní využívání pracovních postupů (vytvořených v rámci projektu: „Spolu, snadno,
srozumitelně“, financovaného z ESF, který byl ukončen v květnu 2018) v praxi služby
6. Prohloubení a rozvoj spolupráce s návaznými sociálními službami a zdravotnickými
zařízeními v návaznosti na kvalifikovanou a odbornou podporu a péči o osoby se
zdravotním postižením
7. Kompletní rekonstrukce budovy pracoviště Vincentinum Vikýřovice.
Realizace: trvalý úkol, zodpovědná osoba Mgr. Karel Ryjáček, ředitel organizace
Personální zabezpečení v návaznosti na plánovanou koncepci
Současný stav: viz Příloha č. 2 - Organizační schémata 2019
Plánovaný stav – rekonstrukce a nové domácnosti:
DOZP Vikýřovice: (rekonstrukce stávajícího objektu), vedoucí pracoviště - úvazek 1,0;
PSS - úvazek 18,0; údržba, úklid - úvazek 1,0; sociální pracovník –
úvazek 0,25; všeobecná sestra - úvazek 0,4
Předpokládané zahájení poskytování sociální služby – červenec 2020
CHB Šternberk:

(rozšíření místa poskytování služby), vedoucí pracoviště - stávající
vedoucí aktivizačního úseku, PSS - navýšení pracovníků aktivizačního
úseku o úvazek - 5,0

CHB Šumperk:

(rozšíření místa poskytování služby), vedoucí pracoviště - stávající
vedoucí, PSS - navýšení pracovníků o úvazek - 5,0

DZR Šternberk:

(rozšíření místa poskytování služby), vedoucí pracoviště - stávající
vedoucí DZR, PSS - navýšení pracovníků o úvazek - 8,0;
všeobecná sestra - navýšení pracovníků o úvazek – 3,0

Předpokládaný termín zahájení realizace investiční akce „nové domácnosti“ - rok 2021.
Uvedené údaje deklarují předpokládaný počet navýšení úvazků pracovníků uvedených
profesí pro zajištění provozu na plánovaných nových místech poskytování služeb.
Profesní a osobnostní rozvoj pracovníků v návaznosti na plánovanou koncepci
Každý rok je zpracován dokument „Program dalšího vzdělávání zaměstnanců
Vincentina“, na jehož podkladu probíhá v organizaci systematické vzdělávání
zaměstnanců. Jeho obsah vychází z individuálních potřeb jak stávajících, tak i budoucích
klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Většina vzdělávacích aktivit pro
zaměstnance je realizována v prostorách Vincentina. Oblast vzdělávání a podpory
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zaměstnanců je podporována formou interního vzdělávání v oblastech: alternativní a
augmentativní komunikace, práce s osobami s problémovým chováním, snoezelen
terapie, implementace standardů kvality do praxe aj.
Okruhy vzdělávacích aktivit v návaznosti na plánovanou koncepci rozvoje
organizace: problematika práce s osobami s duševním onemocněním, rozvoj pracovních
aktivit klientů, sociálně aktivizační činnosti v praxi, minimalizace institucionálních prvků,
oblast dodržování práv klientů a zvyšování kvality sociální služby (s ohledem na
zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků). Dále probíhá pravidelná podpora
zaměstnanců všech služeb Vincentina nezávislými odborníky a supervizory s ohledem na
identifikaci specifických potřeb klientů, přičemž v zařízení působí 3 externí supervizoři.
Realizace: trvalý úkol, zodpovědná osoba Ing. Bc. Jarmila Bajerová, vedoucí
ekonom, Mgr. Hana Mazalová, statutární zástupce ředitele
Řízená kvalita služby
Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace na
všech pracovištích kontroluje a hodnotí, zda dochází k bezpečnému, profesionálnímu a
odbornému poskytování sociálních služeb.
Kvalita sociální služby úzce souvisí s ochranou práv klientů. Proto je práce skupiny
„ochranářů“ zaměřena především na podporu klientů s vysokou mírou podpory při
uplatňování jejich práv. V období měsíců června až srpna probíhá ve všech službách a
domovech dotazníkové šetření spokojenosti klientů. Obsahovou náplň dotazníků řeší
členové pracovní skupiny pro ochranu práv klientů, přičemž zjišťování spokojenosti se
dotýká kvality ubytování, stravy, ale i možnosti podávat stížnosti na kvalitu a způsob
poskytování sociální služby a dalších oblastí. Za vyhodnocení dotazníkového šetření
spokojenosti klientů zodpovídá statutární zástupce ředitele, přičemž s výsledky šetření
jsou prostřednictvím vedoucích domovů a úseků seznámeni zaměstnanci zařízení.
Dalšími dotazníkovými šetřeními je zjišťována spokojenost rodinných příslušníků,
pracovníků, stážistů a praktikantů, dobrovolníků, veřejnosti apod. Dotazníky jsou
předávány jednotlivým skupinám dle potřeb a možností organizace.
Na základě vnitřních pravidel služby vztahujících se ke kritériu 15 a) standardu kvality
probíhá každoroční vyhodnocování naplňování poslání, cílů a zásad služby a naplňování
osobních cílů klientů. Naplňování definovaného veřejného závazku sociální služby je
hodnoceno v prvním čtvrtletí roku vedoucími domovů a úseků. Dodržování zásad
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poskytování služby je zajištěno v rámci plánovaných i namátkových kontrol prováděných
vedoucími pracovníky podle „Plánu kontrolní činnosti“.
V rámci zpracování Výroční zprávy za dané období či ročních hodnotících zpráv
organizace dochází k vytváření analýz, ze kterých vychází strategie rozvoje jak
materiálně technických podmínek poskytovaných služeb, tak i zkvalitnění poskytování
péče a podpory klientů.
U jednotlivých odloučených pracovišť mají plnou odpovědnost za kvalitu poskytovaných
služeb, plnění jednotlivých úkolů a cílů vedoucí těchto pracovišť. Současně spolupracují a
koordinují poskytování služeb s ostatními vedoucími pracovníky, kteří mají zodpovědnost za
dané oblasti a úkoly napříč celou organizací. Jedná se o jejich trvalý úkol, a to hlavně
v těchto oblastech:
●

Standardy kvality, vzdělávání zaměstnanců, stravovací provoz – Mgr. Hana Mazalová,
statutární zástupkyně ředitele

●

Personální záležitosti, ekonomické záležitosti, vzdělávání zaměstnanců –
Bc. Ing. Jarmila Bajerová, vedoucí ekonom

●

Materiálně technické zabezpečení, oblast PO a BOZP – Miroslav Muška, vedoucí
hospodář

●

Zdravotní péče, fyzioterapie – Mgr. Magdalena Vysloužilová – vedoucí zdravotní péče

●

Jednání se zájemcem o sociální službu, žádosti o přijetí, sociální šetření, smlouvy o
poskytování sociální služby, finanční prostředky klientů – Bc. Eva Pospíšilová – vedoucí
sociálního úseku

Realizace: trvalý úkol, zodpovědné osoby: Mgr. Karel Ryjáček, ředitel organizace,
Mgr. Hana Mazalová, statutární zástupce ředitele
Plán rozvoje materiálně technického zázemí organizace v letech 2019 - 2021
Na pracovišti DOZP Vincentinum Šternberk budou probíhat průběžné opravy a
rekonstrukce vnitřních a vnějších prostor na základě potřeb klientů služby a modernizace
technicko - hospodářské základny (viz ubytování a materiálně technické zázemí). Průběžně
bude obnovován vozový park organizace. Na odloučených pracovištích budeme postupně
doplňovat potřebné technicko - provozní zázemí, potřebné pro zajištění bezproblémového
chodu našich služeb, které nebylo možno realizovat z důvodu neuznatelných nákladů
v rámci projektu transformace. Většina požadavků je součástí plánu oprav a investic
s výhledem do roku 2022, které jsou odesílány zřizovateli a průběžně aktualizovány
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prostřednictvím Portálu PO, aplikace Žádanky FAMA+. Některé z významnějších akcí mají
zpracovaný projektový záměr.


Rekonstrukce nevyužitého prostoru na zahradě k volnočasovým aktivitám

Jedná se o rekonstrukci již zchátralého a z bezpečnostního hlediska nevyužívaného místa,
které po opravě, zastřešení pergolou a zrekonstruování starého chodníku nabídne klientům
možnost zajištění volnočasových aktivit, aktivizačních činností či relaxaci venku.


Přestavba budovy bývalé údržby na ergoterapeutické dílny a pracovny

V návaznosti na transformaci organizace připravujeme klienty na možnost budoucího
aktivního zapojení na volném trhu práce. V dílnách a pracovnách budou připravováni nejen
klienti na možnost zapojení do pracovního poměru, ale i další klienti, kteří nejsou umístitelní
na volném trhu práce, ale mohou za podpory pracovníků zlepšovat své schopnosti v
různých aktivitách (volnočasové aktivity, aktivizační činnosti, sebeobsluha apod.) a mohou
se následně lépe zapojit do běžného života v rámci organizace.


Rekonstrukce sociálně aktivizačního úseku na domov

Uvedený projektový záměr přímo navazuje na předcházející projekt "Přestavba budovy
bývalé údržby na ergoterapeutické dílny a pracovny". Po realizaci uvedeného projektu a
následné rekonstrukci bývalého sociálně aktivizačního úseku na domov by došlo k
podstatnému zlepšení ubytovacích podmínek uživatelů, snížení kapacity na dalších
domovech v souladu s doporučenými materiálně – technickými standardy, a tím k zajištění
většího soukromí klientů maximálně ve dvoulůžkových pokojích. Došlo by tak k výraznému
zvýšení kvality a komfortu života, k větší možnosti individuální práce, větší intimity klientů a
lepší provázanosti s dalšími aktivitami organizace při zajištění vysoké kvality služby.


Rekonstrukce dvora – Sadová, Šternberk

Prostory dvora mezi hlavní budovou a budoucím pracovištěm aktivizačního úseku jsou
jedním z mála dostupných míst pro volnočasové aktivity, aktivizační činnosti, relaxaci,
odpočinek ap., které jsou dostupné bezbariérově všem klientům. Pro možnost jejich využití
je potřeba provést kompletní rekonstrukci povrchu dvora a zhotovení parkových úprav.
Stavební a parkové úpravy dvora spočívající v nahrazení poškozeného asfaltového povrchu
zámkovou dlažbou a částečným zatravněním s vytvořením pěší zóny a odpočinkových
ploch s částečným zatravněním a výsadbou okrasných dřevin. Většina dalších okolních
prostorů je umístěna ve svahu, kde je pohyb našich klientů velmi obtížný či nemožný.
Procentuální zastoupení částečně mobilních a plně imobilních klientů se bude
v následujících letech postupně zvyšovat.
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Modernizace rehabilitačního pracoviště – Sadová, Šternberk

Jedná se o úpravu stávajících prostor rehabilitace a rehabilitačního bazénku a jejich
vybavení zejména o prostředky pro balneoterapii, klimatoterapie (čistička vzduchu,
osvětlení, ozvučení, dekorace apod.), rozšíření možností vodoléčebných procedur
(perličková koupel, vířivka), zvedací systém a různé pomůcky k realizaci rehabilitačních
programů (lehátka, osvětlení, lázeňské nádoby apod.), které budou napomáhat k prevenci
imobilizačního syndromu, k prevenci infekčních a respiračních onemocnění a k podpoře
realizace cílů stanovených v individuálních plánech klientů.


Nákup 1 ks vozidla pro 9 osob – Šumperk, Vikýřovice

Přeprava klientů na pracovištích v Šumperku a Vikýřovicích (po kompletní rekonstrukci).
Automobil na uvedených pobočkách budou sloužit klientům pro vyžití ve volnočasových
aktivitách (výlety, rekreace, převoz do jiných služeb či jiných druhů aktivizace), nebo při
potřebě převozu k lékaři. Možnost přepravy klientů zvýší kvalitu poskytovaných služeb.
Potřebnost mobility bez nutnosti zajištění převozu klientů jiným náhradním způsobem je
žádoucí a nutné.


Kolejnicový přepravní systém pro imobilní uživatele

Na všech domovech na pracovišti Sadová žije velké procento částečně mobilních a
imobilních klientů. Proto je nutné řešit dostupné možnosti jejich pohybu, přesunu a
manipulace na všech domovech (WC, koupelny, pokoje). Za smysluplné a systémové
řešení považujeme zajištění přepravy tímto systémem na všech domovech a také na
pracoviště rehabilitace. V důsledku stále se zvyšujícího věkového průměru a větší budoucí
imobility klientů se uvedený kolejnicový systém již na některých domovech osvědčil jako
nejpřijatelnější jak z hlediska prostorového, tak z hlediska jednoduchosti a variability při
manipulaci s klienty.


Rekonstrukce osobního výtahu na bezbariérový – Sadová, Šternberk

Výměna šachetních dveří u osobního výtahu v hlavní budově za automatické posuvné.
Velká část klientů je v seniorském věku a jsou částečně či plně imobilních a tento stav se
bude s narůstajícím věkem postupně zvyšovat. Pro možnost pohybu klientů v rámci
jednotlivých domovů v budově a možností dopravy na rehabilitaci v suterénu je
rekonstrukce výtahu nezbytná.


Nátěr fasády hlavní budovy – Sadová, Šternberk

Obnova barevného nátěru fasády, který je vlivem povětrnostních podmínek na mnoha
místech značně vybledlý a v přízemních patrech je z důvodu pronikání vlhkosti poškozený.
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Pergola - odloučené pracoviště v Šumperku, Masarykovo náměstí

Instalace pergoly na terase u budovy uvedeného pracoviště z důvodu ochrany proti
povětrnostním vlivům při pobytu klientů venku s možností zkvalitnění poskytovaných služeb
v rámci aktivizačních činností a volnočasových aktivit.


Zastřešení terasy u Bílého domova, Sadová, Šternberk

Instalace dřevěné pergoly se stříškou nad venkovní terasou domova z důvodu zlepšení
komfortu bydlení imobilních klientů, ochrana před povětrnostními vlivy při pobytu venku na
terase. Jedná se o významné zlepšení podmínek pro klienty tohoto domova, kde jsou téměř
všichni klienti imobilní a jednou z možností jejich pobytu venku je uvedená terasa. Zvýší se
četnost možného pobytu venku i při problematických podmínkách pro klienty (ostré slunce,
mírný déšť ap.).
Další plánované akce na období let 2019 – 2021:


Výstavba 4 garáží pro služební vozidla – Sadová, Šternberk; Lužice; Gymnazijní,
Uničov



Oprava opěrné zdi před hlavní budovou – Sadová, Šternberk



Přístřešek na odpady – Sadová, Šternberk



Rekonstrukce koupelny Hnědého domova – Sadová, Šternberk



Přístřešek na kola zaměstnanců – Sadová, Šternberk; Olomoucká, Uničov



Kompletní rekonstrukce budovy - Vikýřovice



Rekonstrukce části 3 NP budovy na domov – Sadová, Šternberk



Výstavba parkoviště pro osobní automobily – Sadová, Šternberk



Příčky na pokojích domovů (materiálně – technický standard) – Sadová, Šternberk



Oprava střechy – Sadová, Šternberk



Oprava skleníku – Sadová, Šternberk



Opravy sociálních zařízení – hospodářský úsek a ambulance – Sadová, Šternberk



Rekonstrukce budovy stávající keramické dílny včetně venkovních prostorů



Oprava komínů – Sadová, Šternberk



2x vjezdová brána do objektu organizace – Sadová, Šternberk



Oprava elektroinstalace ve všech kancelářích v 1 NP – Sadová, Šternberk



Instalace žaluzií do oken – Sadová, Šternberk



Oprava přístupového chodníku ke krytému hřišti na bocciu

Realizace: trvalý úkol, zodpovědná osoba Miroslav Muška, vedoucí hospodář
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šternberk
Charakteristika současného stavu
Sociální služba DOZP je poskytována ve Šternberku v budově bývalého kláštera - Sadová
ulice7, na 5 domovech a jednom cvičném bytě.
Klientům s mentálním a kombinovaným postižením na jednotlivých domovech poskytuje
celoročně podporu 1 vedoucí domova, 3 SZP a 12 PSS.
Kapacita a obsazenost jednotlivých domovů k 1. 1. 2019:

Pracoviště

Kapacita

Obsazenost

Červený domov

22

22

Bílý domov

22

22

Modrý domov

26

24

Hnědý domov

26

23

Zelený domov

33

30

Cvičný byt

4

4

Vzhledem ke stáří budovy, probíhají průběžné opravy a rekonstrukce vnitřních a vnějších
prostor. Její modernizace souvisí s potřebami klientů služby. Klienti využívají tyto prostory:
bezbariérovou tělocvičnu, pracoviště rehabilitace a rehabilitační bazén, dílny pro pracovní
terapie (aranžérská, textilní, keramická, na výrobu svíček a mýdel aj.), cvičná kuchyňka,
třída základní školy, střední školy Euroinstitut, sál (kulturní a společenské akce, semináře,
vzdělávání, konference) a Čajovna (setkávání uživatelů, semináře, návštěvy apod.).
Součástí objektu je také kaple, ve které nejčastěji probíhají bohoslužby a koncerty.
Průběžně probíhají opravy a modernizace technicko - hospodářského zázemí (prádelna),
rekonstrukce prostoru na zahradě k volnočasovým aktivitám klientů.
Strategický plán poskytování sociální služby pro období 2019 – 2021
1. Koncepční řešení jednotlivých domovů s přihlédnutím k měnícím se potřebám
stávajících klientů (stárnoucí populace, zhoršující se zdravotní stav) a specifickým
požadavkům nově přijímaných klientů
2. Postupné vybavování domovů a dalších pracovišť v objektu ucelenými systémy
manipulační techniky (kolejnicový manipulační systém) včetně potřebných stavebních
úprav
3. Realizace investičních akcí (viz Rozvoj materiálně - technického zázemí)
4. Pokračování spolupráce s Úřady práce (VPP a SÚPM)
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5. Pokračování spolupráce s Pedagogickou fakultou UP Olomouc – statut fakultního
zařízení a dalšími školskými subjekty (VOŠ Caritas, střední školy apod.)
6. Změna struktury personálu s přihlédnutím k potřebám klientů a efektivitě poskytovaných
služeb
7. Pokračování v transformačním procesu
8. Zajištění pracovních míst klientům na volném trhu práce.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Uničov
Charakteristika současného stavu
Sociální služba je poskytována 24 dospělým klientům s mentálním a kombinovaným
postižením v Uničově na Gymnazijní ulici 1473 a Olomoucké ulici 1474. V objektech
(patrové vily s výtahem) jsou v každé z nich 2 domácnosti, každá pro 6 klientů. Domácnosti
jsou tvořeny dvěma dvoulůžkovými pokoji, dvěma jednolůžkovými pokoji, velkou
společenskou místností s kuchyňským koutem, plně vybaveným potřebnými
elektrospotřebiči a nádobím, sociálním zařízením v úpravě pro imobilní, dalším
samostatným WC a technickou místností. Pro potřeby klientů je k dispozici vícemístný
automobil pro 9 osob.

Strategický plán poskytování sociální služby pro období 2019 – 2021
1. Zvyšování sociálních kompetencí klientů a rozvoj jejich samostatnosti a soběstačnosti s
ohledem na jejich schopnosti a dovednosti
2. Rozšíření pestrosti jídelníčku formou nácviku samostatného vaření s ohledem na
schopnosti klientů
3. Pokračování v procesu integrace do života ve městě a v místní komunitě
4. Prohlubování spolupráce s návaznými službami v regionu a jejich širší využití;
navázání na komunikaci s vedením a studenty Gymnázia Uničov a Centrem sociálních
služeb Uničov
5. Postupné zlepšování materiálně - technického vybavení ke zvýšení kvality bydlení
klientů – úprava automobilu k přepravě imobilních klientů, výstavba garáže, zastřešení
a odstínění terasy v letním období, vytvoření zádveří na ul. Gymnazijní, oprava
obvodové zdi pozemku ul. Gymnazijní
6. Oslovování možných sponzorů.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Šumperk
Charakteristika současného stavu
Sociální služby poskytujeme 12 dospělým osobám s mentálním a kombinovaným
postižením na Masarykově náměstí 1281/10 v Šumperku.
V objektu (dvoupatrová vila s výtahem) se nachází 2 domácnosti, každá pro 6 klientů.
Domácnost je tvořena třemi dvoulůžkovými pokoji, velkou společenskou místností s
kuchyňkou, sociálním zařízením v úpravě pro imobilní, dalším samostatným WC a
technickou místností s pračkou a sušičkou.
Strategický plán poskytování sociální služby pro období 2019 – 2021
1. V období 2019 – 2021 bude pokračovat snaha o vytvoření co největší samostatnosti
každého klienta
2. Rozvoj v oblasti zajištění stravy bude především v nácvicích nákupů a vaření klientů
Stravování je ve službě zajištěno dodavatelskou firmou s tím, že nácviky přípravy
jídel probíhají nad rámec již zajištěné stravy
3. V oblasti zaměstnávání a aktivizace předpokládáme práci ve veřejných zařízeních u
spolupracujících sociálních služeb v okolí města Šumperk a pod záštitou města
Šumperka. Ve větší míře bude cílem aktivizace také zapojení klientů při úklidu
domova, realizaci výletů do města a jeho okolí, rekreace, sportovní aktivity
4. V rámci sociálního začleňování chceme pokračovat v nastaveném trendu a
postupně připravovat další uživatele na samostatný pohyb po městě, zvyšování
v samostatnosti v rámci návyků běžných životních situací klientů, a to v přirozeném
prostředí jejich domova a blízkém okolí
5. Chceme pokračovat v prohlubování již navázaných přátelských kontaktů
s veřejností, účastí na společenských, kulturních a sportovních akcí v Šumperku.
Rovněž počítáme s rozšířením spolupráce s jinými sociálními službami (Centrum
sociálních služeb Pomněnka, Pontis Šumperk o.p.s., Charita Šumperk a další),
veřejnými organizacemi (Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk) v regionu.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Vikýřovice
Charakteristika současného stavu
Vincentinum poskytovalo ve Vikýřovicích od roku 2015 služby denní stacionáře a týdenní
stacionáře. Na základě vyhodnocení situace (ukončení smluv ze strany klientů, žádné nové
žádosti o poskytování sociálních služeb, neefektivní a nehospodárný provoz) iniciovala
naše organizace na základě poptávky ze strany rodin a opatrovníků klientů realizaci
projektu na kompletní rekonstrukci objektu. Stávající sociální služby ukončili činnost, a to
k 1. 1. 2018 – služba DS a k 1. 1. 2019 – služba TS.
Projekt Olomouckého kraje je zaměřený na vybudování bydlení rodinného typu pro klienty
pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinu
předkládaného projektu Olomouckého kraje tvoří osoby s kombinovaným a mentálním
postižením.
Hlavní aktivity projektu řeší rekonstrukci, stavební úpravy, přístavbu a vybavení
infrastruktury pro vytvoření kvalitních podmínek poskytování pobytové sociální služby dle
doporučených materiálně - technických standardů MPSV. Všechny hlavní aktivity projektu
vedou jednoznačně k inkluzi zdravotně znevýhodněných osob.
Výčet hlavních aktivit projektu:
-

rekonstrukce budovy

-

přístavba výtahu a půdní nástavba

-

přístavba vstupního objektu, balkonů a teras

-

vytvoření zázemí personál registrované sociální služby

-

pořízení vybavení bytového domu včetně zázemí pro personál.

Realizací projektu dojde k vybudování 3 bytů – samostatných domácností pro 6 klientů,
celkem tedy pro 18 klientů domova pro osoby se zdravotním postižením. Každá domácnost
bude mít vždy 4 pokoje (2 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové), samostatnou koupelnu, WC,
kuchyň s jídelnou. V 2. NP je navíc dispozičně umístěna multifunkční místnost a velká
venkovní terasa. V 1. a 3. NP bude kromě bytových jednotek také terapeutická dílna pro
klienty DOZP.
V roce 2018 byla dokončena kompletní projektová dokumentace, v polovině roku 2019 se
předpokládá zahájení stavby. Ukončení realizace projektu je vázáno na dokončení všech
stavebních prací v souladu s vydaným stavebním povolením a schválenou projektovou
dokumentací a dodávkami veškerého interiérového vybavení, včetně nezbytných instalací
a uvedení do provozu. Ukončení realizace projektu a zahájení poskytování služby DOZP je
vázáno vydaným kolaudačním rozhodnutím – předpoklad je polovina roku 2020.
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Domovy se zvláštním režimem Vincentinum Šternberk
Charakteristika současného stavu
Služba je poskytována 12 osobám s mentálním postižením s přidruženými problémy
v chování ve dvou bezbariérových domech v ulici Opavská ve Šternberku. Domy jsou
situovány do běžné komunity. Klienti žijí ve dvou samostatných domácnostech po 6
obyvatelích. V domácnostech jsou dva jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje, samostatná
společenská místnost, kuchyňka, dvě sociální zařízení a zázemí pro personál.
Strategický plán poskytování sociální služby pro období 2019 – 2021
1. Rozšířit využívání návazných služeb v obci - nákupy osobních věcí, holič/kadeřník,
veřejné občerstvení
2. Důraz na zvýšení samostatnosti klientů, aby většinu sebeobslužných úkonů zvládli klienti
za podpory personálu sami (hygiena, oblékání, stolování, pracovní aktivity v domácnosti,
na zahradě či v dílnách apod.)
3. Udržet popř. rozšířit doposud získané schopnosti klientů - dovednosti a návyky,
pracovní úkony. Samostatná příprava jednoduchých jídel dle výběru klientů
v domácnosti za podpory pracovníků, rozvíjení dovedností v oblasti nakupování
potravin
4. Zachovat účast na stejném množství kulturních, sportovních a společenských aktivit
v obci i širším okolí, využívat více hromadnou dopravu – autobus, vlak
5. Pro snazší přístup do dílen a ke skleníku vybudovat přístupovou cestu (chodník) od
odpočinkové zóny (pergoly) k již stávajícímu chodníku z parku
6. V obývacím pokoji i v pokojích klientů vyměnit všechna osvětlení
7. Zajistit kontejnery na bioodpad a recyklovatelný odpad
8. Osázet plazivými křovinami val ve spodní část areálu.

Domovy se zvláštním režimem Vincentinum Lužice
Charakteristika současného stavu
Domov nabízí ubytování v jednopodlažním obytném domě v obci Lužice 4 mužům a 2
ženám s poruchou autistického spektra (PAS), konkrétně formou dvou 2 - lůžkových a dvou
1 - lůžkových pokojů. Domácí charakter služby umožňuje věnovat se každému z klientů
individuálně. Klientům je k dispozici obývací místnost/společenský pokoj, kuchyňka, dvě
koupelny upravené pro potřeby osob se sníženou mobilitou, zahrada. Dopravní obslužnosti
je zajištěna osobním automobilem pro 7 osob.
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Strategický plán poskytování sociální služby pro období 2019 – 2021
1. Zajištění vzdělávacích aktivit poskytovaných školami a logopedické terapie
2. Aktivizace na domově, především s využitím postupů strukturovaného učení
3. Od roku 2020 aktivizace ve vyhrazené pracovně aktivizačního úseku Vincentina Sadová
- všichni obyvatelé; alternativně rehabilitační bazén, tělocvična
4. Spolupráce s místním sdružením seniorů – výroba drobných dárkových předmětů,
workshop zaměřený na aktivizační techniky – ruční práce
5. Zachování či zvýšení počtu aktivit mimo domov – jednodenní výlety, návštěvy kulturních
akcí
6. Zajištění dobrého zdravotního stavu obyvatel
7. Socializace obyvatel (zapojení do běžných společenských struktur, účast na kulturních,
společenských a sportovních aktivitách v obci i mimo ni, používání veřejných
dopravních prostředků)
8. Eliminace či snížení výskytu problémového chování stávajících klientů
9. Výstavba garáže pro služební vozidlo a zřízení dvou nových parkovacích míst.

Chráněné bydlení Vincentinum Šumperk, Chráněné bydlení Vincentinum
Šternberk
Charakteristika současného stavu
Klienti s mentálním postižením chráněného bydlení Šumperk bydlí v rodinném domě na
Revoluční ulici číslo 55. V domě je společná kuchyň a obývací pokoj, dva dvoulůžkové a
dva jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením a koupelnou. Součástí domku je také
velká terasa, garáž a zahrada. Klienti chráněného bydlení ve Šternberku bydlí ve dvou
samostatných třípokojových bytech na ulici Nádražní 2 a Za Zahradami 14. Byty jsou
standardně vybaveny, k dispozici je balkón i sklep. V každém bytě žijí 4 klienti, jeden
z nich je koedukovaný. V chráněném bydlení bydlí uživatelé s nižší mírou podpory. Tito
klienti zvládají péči o svou osobu s podporou pracovníka.

Strategický plán poskytování sociální služby pro období 2019 – 2021
1. Důraz na udržení co největší samostatnosti klientů v oblasti nakupování,
hospodaření s penězi, přípravy stravy a vaření, chodu domácnosti, hygienických
návyků a partnerských vztahů
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2. V oblasti zajištění stravy pokračovat v rozvoji dovedností v oblasti nakupování a
samostatné tvorby jídelníčků v souladu se zásadami zdravé výživy a nutriční
vyváženosti
3. V oblasti uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí klienty nadále podporovat v možnosti volby a rozhodování, ale také
v nesení důsledků plynoucích z jejich rozhodnutí
4. V oblasti respektování osobní důstojnosti podporovat klienty k respektování
soukromí a osobního vlastnictví ostatních klientů
5. V oblasti kontaktu se společenským prostředím pokračovat v podpoře klientů ve
vyřizování běžných osobních záležitostí (úřad, pošta) a ve využívání návazných
služeb v místě bydliště
6. Podporovat dále klienty v osobním kontaktu s rodinnými příslušníky, u dalších
klientů pokračovat v podporování vztahů s rodinou prostřednictvím mobilního
telefonu a facebooku
7. Rozšířit místa poskytování sociální služby získáním bytu v Šumperku a dvou bytů ve
Šternberku
8. V návaznosti na projekt „Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje
domácnost“ se snažit zabezpečit klientům chráněného bydlení pracovní poměr na
trhu práce na částečný úvazek.

4. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Zařízení podle možností využívá a v budoucnu využívat bude vícezdrojové financování tzn. kombinaci financování z veřejných zdrojů s neveřejnými (soukromými) zdroji.
Základními finančními zdroji budou:


dotace MPSV (prostřednictvím Olomouckého kraje) - slouží k financování výdajů
souvisejících se zajištěním základních sociálních služeb



příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele - dofinancování základního standardu
(sortimentu a kvality) sociálních služeb



úhrady uživatelů sociálních služeb - za poskytnuté základní činnosti dle zákona o
sociálních službách. Tento finanční zdroj pokryje částečné náklady na sociální službu
poskytované ve Vincentinu. Kromě těchto úhrad uživatelé hradí veškeré náklady za
poskytnuté fakultativní služby. Výše úhrad za základní služby je závislá na příjmech
uživatelů. Snahou je, aby uživatelé v chráněném bydlení kromě důchodu měli i další
příjmy ze zaměstnání
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příspěvek na péči - předpokládá se, že hlavně v domovech pro osoby se ZP se
s věkem bude zvyšovat jejich závislost na pomoci jiné osoby a proto zařízení bude
průběžně dávat podnět k přehodnocení výše PnP a tím by se tento zdroj mohl
v budoucnu zvýšit



úhrady zdravotních pojišťoven - cílem je zachovat a případně zvyšovat výši tržeb za
provedené úkony. Pravidla sice určují zdravotní pojišťovny, ale naší snahou je obhájit si
vykázanou péči při případných kontrolách ze strany zdravotních pojišťoven



další zdroje - vzhledem k výši rozpočtu na příslušný rok se jedná o méně významné
částky. Jsou to např.:

-

dary fyzických a právnických osob – v budoucnu oslovit subjekty na nových místech
poskytování sociálních služeb (Vikýřovice)

-

bonusy od dodavatelů

-

prodej výrobků vytvořených v rámci pracovní terapie

-

Spolek Vincentinum – nezisková organizace navazující na podporu smysluplného života
klientů.

Procentuální podíl jednotlivých zdrojů financování:

Zdroje financování

%

Úhrady za pobyt (základní činnosti)

14,4

Příspěvek na péči

14,6

Fakultativní služby

0,2

Zdravotní péče hrazena zdravotními

7,8

pojišťovnami
Dary (peněžní, věcné)

0,1

Úřady práce

0,5

Příspěvek zřizovatele

28,2

MPSV (prostřednictvím Olomouckého kraje)

33,6

Závodní stravování zaměstnanců

0,5

Ostatní (prodej výrobků vytvořených v rámci

0,1

pracovní terapie klientů apod.)
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5. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚN
Monitorování slabých a silných stránek, rizik a ohrožení, včetně definování možných
příležitostí se odráží ve zpracovaných SWOT analýzách jednotlivých pracovišť a domovů,
které jsou přílohou tohoto dokumentu. Výstupy jednotlivých analýz jsou nástrojem
průběžného hodnocení kvality sociálních služeb, ale především vodítkem strategického
plánování organizace (viz strategické plány jednotlivých služeb a míst jejich poskytování).
Prioritní záměr organizace je snaha o vytváření vhodných podmínek moderního a
důstojného způsobu poskytování sociálních služeb, které umožní osobám s mentálním a
kombinovaným postižením spokojený život.
6. ZÁVĚR
Období let 2016 – 2018 bylo zaměřeno na další rozvoj a zkvalitňování všech druhů
sociálních služeb a efektivní personální obsazení potřebným počtem pracovníků, především
pro zajištění přímé péče. Výjimku z plánovaného dalšího rozvoje tvořily služby denní
stacionáře a týdenní stacionáře. Důvodem byl schválený projekt „Rekonstrukce budovy ve
Vikýřovicích“, který bude realizován v letech 2019 - 2020. V souvislosti s touto investiční
akcí bylo k 1. 1. 2018 ukončeno poskytování sociální služby „denní stacionáře“ a k 1. 1.
2019 služby „týdenní stacionáře“. Obě uvedené služby byly ukončeny z důvodu dlouhodobě
neefektivního a nehospodárného provozu, úbytku klientů a nezájmu o poskytování těchto
druhů služeb v obci. Ve zrekonstruovaném objektu bude následně zahájen celoroční provoz
sociální služby „domovy pro osoby se zdravotním postižením“. Bude se jednat o 3
šestičlenné domácnosti pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Mezi dlouhodobé cíle organizace Vincentinum patří zajištění odpovídajícího materiálně –
technického standardu poskytovaných sociálních služeb, a to na pracovišti ve Šternberku,
ulici Sadová 7, které jako jediné neprošlo v předcházejících letech transformací v rámci
stavebních úprav. V současné době je v tomto objektu 22 tří a vícelůžkových pokojů.
Jedním z dlouhodobě plánovaných řešení dané situace je rekonstrukce části objektu na
samostatný domov s maximálně dvoulůžkovými pokoji, s cílem snížení počtu klientů na
vícelůžkových pokojích ostatních domovů.
Jedním z důležitých aspektů v naší práci je koncepční zajištění efektivního provozu všech
pracovišť, domovů a úseků organizace s přihlédnutím k měnícím se potřebám klientů
v důsledku stárnutí a zhoršujícího se zdravotního stavu.
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Také v dalších letech předpokládáme pokračující dlouhodobou spolupráci s jednotlivými
úřady práce v regionech námi poskytovaných služeb při zajištění pracovních míst v rámci
VPP, další spolupráci s VOŠ sociální Caritas v Olomouci a PdF UP Olomouc, ale i
prohlubování spolupráce s dalšími sociálními a návaznými službami nejen v regionech
Olomouckého kraje, ale i mimo něj (např. tradiční organizování sportovních aktivit – stolní
tenis a boccia).
Pokračujícím úkolem bude navázání na předcházející stav z let 2015 – 2018 v oblasti
zaměstnávání našich klientů na volném trhu práce, a to zajištěním nových pracovních míst.
Nadále se budeme aktivně podílet na komunitním plánování v místech poskytování našich
služeb (Šternberk, Uničov, Šumperk) a na úrovni Střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb v Olomouckém kraji, v pracovní skupině pro osoby se zdravotním
postižením.

Zpracoval:
Mgr. Karel Ryjáček
ředitel organizace

Karel
Ryjáček
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