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Jasněnka, z.s. je zapsaný spolek příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. Spolek Jasněnka, z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem občanů, vykonávajícím 

společensky prospěšné činnosti, vedoucí ke zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným 

postižením, které jsou se spolkem ve smluvním vztahu (dále jen „cílová skupina“). 

Hlavní činnosti spolku: 

Poskytování sociálních služeb cílové skupině dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 

následných souvisejících předpisů. 

Uskutečňování volnočasových aktivit pro cílovou skupinu, které jsou v souladu s účelem spolku. 

Přeprava osob cílové skupiny osobními automobily v rámci činností spolku. 

Vedlejší činnosti spolku: 

Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která může spočívat též 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného 

využití spolkového majetku. O zahájení, přerušení či ukončení takové činnosti, jakož i o jejím 

předmětu rozhoduje rada spolku. 

Činnost spolku Jasněnka spočívá ve vytváření efektivních modelů péče a podpory osobám 

s mentálním a kombinovaným postižením. Za tím účelem spolek provozuje Stacionář Jasněnka, jako 

zařízení sociálních služeb.   

Sociální služba je ve Stacionáři Jasněnka poskytována dle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a její rozsah je blíže specifikován v ustanovení § 12 

vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Jasněnka, z.s. (jako poskytovatel sociálních služeb) definuje poslání, cíle a zásady poskytované 
služby spolu s vymezením cílové skupiny osob, kterým je služba poskytována, jako svůj veřejný 
závazek. 
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1 Poslání Stacionáře Jasněnka 

 

Posláním Stacionáře Jasněnka je poskytování ambulantní sociální služby osobám s mentálním a 

kombinovaným postižením. Při poskytovaní sociální služby směřujeme k rozšíření osobních možností 

uživatelů služby, k podpoře jejich sociálního začleňování, k využívání jejich přirozených vztahových 

vazeb a k zapojení uživatelů do místního společenství a společenského života. Při naší činnosti 

vycházíme z individuálních potřeb každého uživatele a klademe důraz na dodržování lidských práv a 

svobod. 

 

2 Cíle poskytované služby 
 

Cílem sociální služby ve Stacionáři Jasněnka je pomáhat uživatelům služby vést plnohodnotný život 

srovnatelný se životem jejich vrstevníků. 

Dílčí cíle: 
 

1. Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele. 

2. Pokrýt kapacitou i nabídkou služby poptávku v daném regionu. 

3. Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pracovníků. 

 
3 Cílová skupina 
 

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 – 64 let. 

Charakteristickými znaky této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti, dále snížení 

soběstačnosti v základních životních dovednostech – zajistit si vlastními silami péči o svou osobu, 

používat veřejných míst a služeb, zajistit si vzdělávání a práci - a snížení schopnosti a dovednosti 

uplatňovat vlastní práva. 

Sociální služba poskytovaná zařízením není určena: 

- osobám, u nichž potřebnou podporu či pomoc lze zajistit jinou sociální službou,  

- osobám s agresivním chováním souvisejícím s nekompenzovanou psychickou poruchou a 

psychózou,   

- osobám, jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje úkony ošetřovatelské a 

zdravotnické péče. 

4 Zásady poskytované služby  
 

1. Respektujeme osobnost každého uživatele, jeho přání, potřeby, dovednosti a schopnosti a 

jeho zdravotní stav bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, 

mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. 

2. Zajišťujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho aktuálním individuálním 

potřebám a požadavkům.  
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3. Respektujeme volbu uživatele při jeho osobních rozhodnutích.  

4. Dodržujeme a chráníme práva uživatele, včetně práva na přirozené riziko. 

5. Uplatňujeme partnerský přístup k uživatelům. Uživatelé jsou partnery v procesu poskytování 

služby, uživatelé a pracovníci organizace se navzájem respektují. 

6. Podporujeme uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a vztazích 

s přirozeným sociálním prostředím. Jsme otevření vůči veřejnosti. 

7. Uplatňujeme otevřený dialog mezi uživatelem a poskytovatelem. 

 
5 Poskytovaná služba ve stacionáři Jasněnka 

Název zařízení: Stacionář Jasněnka 

Druh služby: denní stacionář 

Identifikátor: 1064458 

Kapacita: počet uživatelů: 35 

Místo poskytování: Jiráskova 772, Uničov, 783 91 Uničov 1 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

- Základní sociální poradenství. 

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.  

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

- Poskytnutí stravy.  

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

- Sociálně terapeutické činnosti.  

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Služba obsahuje tyto fakultativní činnosti: 

- Doprava uživatelů. 

 
 
V Uničově dne 1. 3. 2016 
        Mgr. Josef Červinka 
            ředitel Stacionáře Jasněnka 

 


