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VVeeřřeejjnnýý  zzáávvaazzeekk  JJaassnněěnnkkyy  
 
Jasněnka je občanské sdružení, založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
Sdružení bylo založeno na popud skupiny lidí vedených společným zájmem pomáhat 
osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami z regionu Uničovska. Pomocí 
stanov bylo sdružení registrováno u Ministerstva vnitra ČR dnem 9. 8. 1995 pod registračním 
číslem II/S-OS/1-27846/95-R a začalo vyvíjet svou činnost, která trvá nepřetržitě dodnes.  

Činnost občanského sdružení Jasněnka spočívá ve vytváření efektivních modelů péče a 

podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Sdružení založilo Základní 

školu speciální Jasněnka, jako obecně prospěšnou společnost, ve které se uskutečňuje 
vzdělávání žáků dle vzdělávacího programu pomocné školy a rehabilitačního vzdělávacího 

programu pomocné školy a 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. Ve Stacionáři Jasněnka se 
poskytuje ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Občanské sdružení Jasněnka (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. 

 

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. 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem sociální služby ve Stacionáři Jasněnka je pomáhat uživatelům služby vést 
plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků. 

 

Dílčí cíle: 

 

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



  

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

3. Rozšíření informovanosti odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách osob 
s mentálním a kombinovaným postižením. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 – 45 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 primárně úkony 
ošetřovatelské a zdravotnické péče. 

 

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.  

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. 

 

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. 

- Fyzioterapeutická péče. 

 
 
 

 
 

 

PPoosskkyyttoovvaannéé  sslluužžbbyy  
 
 
Zaměření organizace:  Poskytování sociálních služeb 
Druh sociální služby:   Denní stacionář 
Cílová skupina: Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením 
Název zařízení:   Stacionář Jasněnka 
Rozhodnutí o registraci: č.j. KUOK/69678/2007 u Krajského úřadu Olomouckého 

kraje  
Datum registrace:   25. 7. 2007 

 
 

1 Obsah základních činností 
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, včetně speciálních pomůcek 



  

Při oblékaní uživatele či manipulací s osobními věcmi dodržujeme základní práva uživatele 
na soukromí a svobodnou vůli, činnost zahrnuje také přesuny z vozíku, židli nebo speciálních 
polohovacích postelí, jsou používány zvedací přístroje a speciální přístroje (chodítka, vozíky, 
atd.) – tyto přístroje slouží především k ochraně zdraví uživatele, ale také pracovníka 
(předchází vzniku problémům pohybového aparátu), při podávání stravy dodržujeme 
základních zásady pro stolování a stravování. 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny 

- pomoc při použití WC 

Osobní hygiena a výměna inkontinentních pomůcek se provádí v prostorách k tomu 
určených (WC) za pomocí pracovníka organizace, pokud to zdravotní stav uživatele 
vyžaduje, do této činnosti patří pravidelná hygiena uživatele – mytí rukou, obličeje, čištění 
zubů po jídle, používání WC. 

 

Poskytnutí stravy:  

- zajištění stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy  

- zajištění celodenního pitného režimu 

Jedná se pouze o poskytnutí oběda, dopolední a odpolední svačinky se neposkytují. Obědy 
jsou dováženy ze smluvní vývařovny. 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

Výchova a vzdělávání probíhá ve výchovných a pracovních skupinách stacionáře, ve kterých 
jsou uživatelé vzděláváni podle Výchovně vzdělávacího programu Stacionáře Jasněnka 
vypracovaného vedením stacionáře a schválené radou sdružení. Prováděné činnosti vychází 
z Individuálních plánů uživatele s využitím alternativních metod a se zaměřením zejména na 
smyslovou, rozumovou a pohybovou výchovu a ve velké míře na pracovní výchovu. 

Uživateli je nabízena možnost pracovně výchovné činnosti v rámci pracovní dílny, cvičného 
bytu, pomoci při údržbářských činnostech nebo pomoci v kuchyni. Uživatelé si sami volí, 
která činnost by jim nejlépe vyhovovala. Jsou vedeni alespoň k rámcovému dodržování 
pravidel běžných pracovních poměrů (dle svých schopností), aby se tato činnost co nejvíce 
přiblížila běžnému životu (čas na přestávku, dodržování počátku a konce činnosti, používání 
nástrojů a nářadí, atd.).  

Obsah činností: 

- pracovně výchovná činnost 

- aktivity zaměřené na nácvik, prohlubování a udržování motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností  

- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob 

Poskytovatel v rámci svých možností pomáhá zpostředkovat uživateli kontakt se 
společenským prostředím také v rámci svých akcí nebo akcí jiných organizací. Jedná se 



  

kulturně společenské, sportovní a jiné akce, jako je: návštěva kina, divadla, výstavy, 
exkurze, koncerty (fakultativní činnosti), osvěta, stáže studentů, propagace, atd. Organizace 
zřídila vlastní sportovní klub Jasňáci, prostřednictvím kterého se uživatelé zúčastňují 
sportovních akcí a speciálních olympiád. 

 

Sociálně terapeutické činnosti: 

Za socioterapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, jako je:  

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti, nácvik 
samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru 

-  nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, život v domácnosti (péče o oděvy, 
úklid, drobné opravy, chod kuchyně, nakupování), život v komunitě, nácvik 
dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu 
(jednání s úřady) 

- příprava a organizace pracovních aktivit, v oblasti péče o zdraví zajištění vlastní 
bezpečnosti, sociální aktivity, schopnost sebeovládání a učení se chování, které je 
okolím přijímáno pozitivně, organizace volného času  

- nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 

- nácvik chování v různých společenských situacích 

- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 
informacemi, 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

- pomoc při jednání na úřadech, orientaci v legislativě 

- pomoc uživatelům i rodičům při zajištění kompenzačních pomůcek, spolupráce 
s protetickými  

  firmami, atd, 

Poskytovatel poskytuje podporu při styku s firmami, institucemi, zájmovými organizacemi, 
peněžními ústavy, zdravotnickými zařízeními a podobně, případně nabízí uživateli doprovod. 
Učí uživatele komunikaci s institucemi. 

Uživatelům bez omezení způsobilosti k právním úkonům nabízí poskytovatel nejen 
doprovod, ale i poradenství popř. pomoc při zajišťování úkonů ve vztahu k jiným institucím a 
organizacím, uživatel se však musí těchto aktivit vždy účastnit. Uživatelům s omezenou 
způsobilostí k právním úkonům je nabízena ve spolupráci s opatrovníkem (rodičem) pomoc 
při jednání s úřady nebo při právních úkonech, případně tyto úkony po vystavení plné moci 
může organizace v rámci svých možností zajistit. Organizace vždy vystupuje ve prospěch 
uživatele.  

 

 



  

Základní sociální poradenství:  

Každému uživateli, který potřebuje radu či informaci poskytuje organizace základní sociální 
poradenství. Toto poradenství poskytují sociální pracovníci. Cílem sociálního poradenství je 
bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc, která může přispět uživatelům při jejich obtížích.  
Základním principem je, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 
Jedná se o tyto základní činnosti: 

- poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 
sociální služby 

- poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb 
osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a 
dávkách sociální péče 

- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v 
souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti 
na sociální službě 

- poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny uživateli  

 

2 Obsah fakultativní činností 
 
Fakultativní činnost je činnost, kterou může poskytovatel poskytnout nebo zprostředkovat 
nad rámec základních činností a na které se s uživatelem dohodne. Uživatel si může vybrat, 
jakých fakultativních činností se bude účastnit.  

Fyzioterapie: 

(Individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, vodoléčba, canisterapie, hipoterapie, 
rekondiční plavání s prvky hydroterapie, rekondiční pobyty) 

Organizace poskytuje fyzioterapeutickou péči zaměřenou na diagnostiku a terapii funkčních 
poruch pohybového systému. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde 
pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, 
nemocí nebo vrozenou vadou. 

Obsah fyzioterapeutické péče v zařízení stanoví Koncepce fyzioterapeutické péče ve 
Stacionáři Jasněnka. Fyzioterapii provádějí kvalifikovaní pracovníci organizace ve spolupráci 
se smluvním rehabilitačním lékařem a ostatními pracovníky organizace. Odborný lékař 
koordinuje činnost fyzioterapeutické péče, provádí diagnostiku a určuje procedury, které 
potom provádí fyzioterapeut.  

Doprava uživatelů: 

Organizace po dohodě zajišťuje pravidelnou denní doprava uživatelů osobním automobilem 
sdružení za službou a také poskytuje dopravu při akcích stacionáře. 

 

 
 

      



  

 
 

PPrraaccoovvnnííccii  oorrggaanniizzaaccee  
 

Pro zajišťování sociálních služeb přijímá organizace do pracovního poměru (případně 
využívá práce pracovníků mimo pracovní poměr) pracovníky s odpovídající kvalifikací, 
případně pracovníky bez kvalifikace přímé, ovšem s podmínkou jejího doplnění. K získání 
kvalifikačních předpokladů svých pracovníků organizace pracovníky motivuje a vytváří jim k 
tomu odpovídající podmínky. V procesu vzdělávání pracovníci v sociální sféře v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy plní rovněž určitý okruh povinností. Tyto povinnosti 
vymezují např.: Zákoník práce v případě uzavření tzv. kvalifikační dohody, zákon o 
sociálních službách v případě tzv. základního kvalifikačního kurzu pro pracovníky v 
sociálních službách, resp. specializované vzdělávání pro sociální pracovníky.  

 
Okruh pracovníků: 
 
Ve Stacionáři Jasněnka vykonávají činnost: 
 

- zaměstnanci v pracovně právním vztahu: 
 

a) ředitel stacionáře 
b) sociální pracovník 
b) pracovníci v sociálních službách 
c) zdravotničtí pracovníci 
 

- odborní pracovníci (DPP nebo smlouva o spolupráci) 
- dobrovolní pracovníci 
- stážisté a praktikanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ČČiinnnnoosstt  ssddrruužžeenníí  vv  rrooccee  22001122  

 
 
Vánoční besídka na SOŠ v Uničově   
Pohádkou O červené Karkulce nás studenti SOŠ a VOŠ hotelnictví a tu-
rismu přivítali na tradiční vánoční besídce pro Jasněnku. Pak následovala 
vtipná imitace Mrazíka bez Mrazíka. Při hádání pohádkových postav nej-
více zabodoval Víťa s Ivetou. Za čokoládové figurky uhodli téměř všechny 
postavy. Program pokračoval plněním úkolů se zimní tématikou. Studenti 
s dětmi obcházeli jednotlivá stanoviště – bořili sněhovou stěnu, prohazo-
vali míče sněhulákem, skládali zimní obrázky a podobně. Malý Tom se 
nemohl odtrhnout od lovení kaprů. Ani pak nám studenti nedali vydech-
nout a vtáhli nás do diskotékového víru. Po zazpívání koled a rozdání dá-
rečků jsme se s přáním příjemně prožitých vánočních svátků rozloučili. 
Moc děkujeme studentům a učitelům za příjemné dopoledne! 
  

 

Vánoční besídka  
Letos jsme si čekání na Ježíška zpříjemnili vánočním posezením s rodiči 
a příbuznými, které se konalo v prostorách Městského kulturního zařízení 
v Uničově. Na hosty čekalo netradiční přivítání v podobě dvou Hanaček 
(Hanky W. a pí. Lenky L.), které nám následně poskytly informace o kro-
jích. V průběhu večera jsme se seznámili s vánočními tradicemi, které si 
zájemci i vyzkoušeli. Mohli jsme obdivovat sólový zpěv Radka a Nikoly a 
společně si zazpívat vánoční koledy. Doufáme, že se Vám zde s námi lí-
bilo a těšíme se na další společné setkání. 
   

Mikuláš   
Opět k nám po roce zavítal Mikuláš s andělem, a to 5. prosince. Letos to 
ale vypadalo, že nechali čerta doma, ale ten se vzápětí ve dveřích ukázal 
a spoustu z nás trochu polekal. Zpívaly se písničky s mikulášskou a zimní 
tématikou v podání Bety a Radka a přidali se i další. Mikuláš rozdal krás-
né balíčky s cukrovinkami a nechybělo také pohlazení od anděla. Ráďa Z. 
chtěl jako každý rok odejít s čertem do pekla a odvážný byl i Tomášek Š., 
který si sedl na klín čertovi a dokonce se s ním vyfotil. Budeme doufat, že 
nás navštíví Mikuláš i příští rok. 

   

Halloween 2012  
Přestože první listopadový den byl deštivý, nic nezabránilo tomu, aby se 
večer po západu slunce do Jasněnky podívala strašidla. Místnosti se 
proměnily v tajuplné komnaty, kam si odvážlivci chodili splnit různé úkoly. 
Malování duchů na létající balónky, házení knedlíků do strašidelné pusy 
hladového upíra a pro odvážlivé lovení hmyzu v černém hrnci plném slizu. 
Nakonec se nám všichni zapsali do knihy na strašidelném hřbitově. Blika-
jící dýně také nemohly chybět a ty opravdu krásné dostaly nejvíce kamín-
ků.  A abychom se pořád nebáli, proběhla pro zúčastněné zajímavá tom-
bola i se sladkým dárkem. Dort růžového „panďuláka“ si rozdělilo plno 
soutěžících – ten měl ruku, ten zase nohu, ...a že byl opravdu dobrý. Po 
krátkém posezení u stolu s občerstvením jsme se všichni rozloučili na 
zahradě pozorováním krásného ohňostroje. Tak příští rok si strašidla po-
zveme určitě znovu. 
 

 

    
 



  

Cesta do Číny 
V pátek 19. 10. jsme připravili pro naše klienty překvapení. Tajemství 
jsme před nimi udrželi, i přesto, že se stále vyptávali, co na ně chystáme. 
A co je tedy čekalo? Hned po příjezdu do Jasněnky je čekali pracovníci 
v kostýmech s čínskou tématikou. Katka, Iveta, Lenka a Marcela byly 
převlečeny za gejšy, Zdena s Jiřinkou jako bojovníci karate a Danuška 
byla k nerozeznání od čínského plantážníka. Po svačině jsme se všichni 
sešli a společně si povídali o různých zemích světa. O tom, že každá ze-
mě se od druhé něčím liší a hlavně nás zajímalo, co vědí o Číně. Skupina 
Lenky a Ivety si připravily čínskou čajovnu s ochutnávkou sypaných čajů. 
Čaj byl podáván do čínských šálků. Všichni jsme ochutnali a přivoněli si. 
Dále jsme se v této skupině pokoušeli jíst čínskými hůlkami, což byla 
opravdu legrace. Nejvíce se to dařilo malému Tomíkovi, který zasedl a 
všechnu misku rýže z mističky pomocí hůlek vyjedl. Také jsme si vyzkou-
šeli tetovací salón a každý si odnesl malou „tetovačku“ na ruce. Skupina 
Katky a Dany připravily čínskou dílnu, kde se vyráběly čínské klobouky, 
čínský drak a také nechyběla výroba vějířů, které byly opravdu velmi hez-
ké. Skupina Zdenka a Jiřinky předvedli ukázku bojového umění a někteří 
odvážlivci, jako například Kamil a Hanka, si vyzkoušeli souboj na vlastní 
kůži. Ostatní se mohli uválet smíchy. V čínských lázních na všechny če-
kaly Marcela a Hela. Hela prováděla masáže u relaxační čínské hudby a 
Marcela se zase starala o mlsné jazýčky všech přítomných. Měla připra-
venou rozehřátou čokoládu, do níž namáčela banány, jablíčka a další 
ovoce. Na popíjení a ochutnávku byl připraven čínský nápoj z ovocného 
džusu. Byl to moc vydařený den. Doufáme, že si to všichni užili a už má-
me naplánovanou další akci, takže je stále se na co těšit. 
  

 

Výlet do Nové Hradečné 
Abychom si zpříjemnili  podzimní dny, naplánovali jsme výlet vlakem do 
Nové Hradečné a do Penzionu na Hůrce. A protože Danuščin manžel tam 
pracuje jako kuchař, přichystal nám skvělou hostinu. Na stolech byli na-
chystané svatební koláčky, štrůdl a bábovka. Ráno už bylo docela chlad-
no. V restauraci nás však čekal krb, ve kterém krásně praskalo dřevo. 
Krb dotvořil příjemnou atmosféru celého výletu. Někteří si dali kávu a zá-
kusek, jiní si objednali dokonce celé jídlo. Všichni jsme si výtečně po-
chutnali. Zpět jsme opět cestovali vlakem, kde na nás čekalo překvapení 
v podobě nefungující plošiny (co by taky mohlo v naší zemi fungovat?). 
Tak jsme si dali trochu do těla a místo posilovny nanosili vozíky do vlaku 
sami. Ale to nám náladu nezkazilo, celý den byl opravdu vydařený. 

  

 

Rekondiční pobyt v Bělé pod Pradědem 
Hned následující týden od 17. do 21. září vyrazili do Jeseníků také dospě-
láci za stacionáře. Jejich pobyt proběhl v Bělé pod Pradědem v hotelu 
Eduard, kam zamířilo celkem 17 uživatelů v doprovodu šesti zaměstnan-
ců. Počasí se téměř nezměnilo a tak s výjimkou jednoho dne svítilo slu-
níčko a spolu s okolním prostředím dokreslovalo příjemnou atmosféru 
celého pobytu. Součástí hotelu byla dobře udržovaná travnatá prostran-
ství, kde se pásly ovce, které se nám staly věrnými nohsledy, zejména ve 
chvílích, kdy jsme vybalili svačiny. Užili jsme si s nimi nejednu zábavnou 
chvíli. Hned první a potom také druhý večer jsme zapálili oheň, neboť 
v podvečer se do údolí potichu vkradl chlad, ale nám se ještě nechtělo jít 
spát a tak jsme seděli a koukali do ohně a povídali si různé historky. Bě-
hem pobytu jsme vykonali několik pochodových cvičení do okolí, nejčas-
těji směrem k chráněnému území Vysokého vodopádu, kam jsme však 
nikdy nedošli, neboť cesta k němu byla nad naše síly. Zato jsme spatřili 
stádo kamzíků, nasbírali několik jedlých i jedovatých hub a udělali pár fo-
tek z výprav po okolí.  

 



  

Rekondiční pobyt školy v Malé Morávce 
Od 10. do 14. září si žáci zpříjemnili školní docházku podzimním rekon-
dičním pobytem v Malé Morávce. Přivítalo nás sluníčko a nepustilo až do 
doby, kdy jsme splnili poslední úkoly. Míčové hry, kroket, pobyt venku na 
houpačkách bavil malé i velké školáky. Zvláště u přemlouvání draka, aby 
nám mezi stromy létal, děti projevily značnou vytrvalost. Nechybělo opé-
kání buřtů a večerní hádání tmavých obrázků přes světlo ohýnku. Děti si 
zazpívaly na čerstvém vzduchu a vysoké stromy nazdobily svými namalo-
vanými obrázky. Zlatým hřebem bylo hledání kamaráda Otíka, který se 
ztratil skřítku Brebtíkovi. Adam, Denis a malý Tomík ukázali, jací jsou 
zdatní sportovci. Za splněné úkoly se skřítek bohatě odměnil. Po plavec-
kém výkonu v bazénu v Karlové Studánce si na zakončení výletu děti uži-
ly pyžamovou párty, která všechny pobavila vtipnými úkoly a skvělou ná-
ladou. Jeseníky nás uhostily krásnou přírodou, tichem a řadou pěkných 
zážitků.  

  

 

Výrobky pro zaměstnance Miele Technika, s.r.o.  
V tento den k nám zavítal ředitel společnosti Miele Technika, s.r.o. 
z Uničova Ing. Petr Vodák v doprovodu dalších zaměstnanců manage-
mentu firmy, aby nám předali výtěžek z prodeje našich výrobků, který se 
uskutečnil v červnu tohoto roku mezi zaměstnanci uvedené firmy. Od po-
čátku letošního roku jsme vytvářeli různé výrobky z keramiky, pletli jsme 
košíky a odlévali svíčky. Objevilo se také několik výrobků ze dřeva. Vše 
bylo potom odvezeno na prodejní výstavu do Miele, kde si zaměstnanci 
mohli vybrat svůj výrobek a jeho zakoupením tak podpořit činnost Jas-
něnky. Po tradiční prohlídce stacionáře došlo k slavnostnímu předání še-
ku a peněz přímo uživatelům služeb stacionáře. Celkový výtěžek 13 tisíc 
korun bude využit na zpestření činnosti stacionáře v podobě návštěv 
sportovních nebo kulturních představení, uskutečnění výletů a podobně. 
Děkujeme vedení společnosti Miele Technika a jejím zaměstnancům za 
realizaci této bohulibé akce. 

  

 

ZŠ U Stadionu pro Jasněnku 
Žáci ZŠ U Stadionu nás pozvali na sportovní dopoledne, které připravili 
pro všechny kamarády z Jasněnky. Program zpestřili pěknou pohádkou a 
potom už nás čekaly úkoly. Honza postavil komín z houbiček, děvčata 
zase házela míčky do velké bedny s klaunem. Pro velké šikuly bylo při-
pravené pexeso, barevné obrázky a různé hádanky. Házení talířů a flor-
bal si užil každý. Bylo co dělat celé dopoledne a všichni se pěkně bavili, 
hlavně na závěr, kdy jsme si zatančili společně při hudbě. Každý si odnesl 
na památku plyšáka a pěkné vzpomínky.  

   

Člověk člověku 
Už poněkolikáté jsme byli pozváni SOŠ sociální péče Zábřeh na společné 
setkání kamarádů a přátel školy. Čekaly na nás zajímavé úkoly na téma: 
„Cesta kolem světa“. Nejvíce se nám líbilo v Číně, kde jsme si mohli vy-
robit tradiční klobouk. Velikým zážitkem pro nás byl pobyt v „Africe“, kde 
jsme se naučili přivolávat déšť. Po rituálním tanci a zpěvu za doprovodu 
bubnů a štěrchadel jsme se dočkali pár kapek deště. 

  
 



  

Výlet do ZOO Lešná 
Nastal den, na který jsme se všichni těšili. Nastoupili jsme do přistavené-
ho autobusu a vydali se na cestu do ZOO Lešná. Cestu jsme zvládli bez 
problémů. Hned při vstupu do brány ZOO jsme uviděli voliéry s ptáky, po-
té jsme mohli spatřit zvířata, které žijí na různých kontinentech. Napřed 
jsme se však posilnili. Kluci ze třídy C si koupili hranolky, Honzík si zase 
pochutnal na svíčkové s knedlíkem a poté jsme vyrazili na obchůzku 
ZOO. Nejvíce nás zajímal kontinent Afrika. Malý Tomášek po každé zvo-
lal úžasem „ Jé“. Denis a Domča se vyfotili s velbloudy, Tomík se slony a 
lvem s velkou hřívou, Honzíkovi se nejvíce líbili koníci a lachtani. Dospě-
láci se zase podívali na slony do jejich příbytku a také na krásného páva, 
který jim pyšně ukazoval své barevné peří. Ze všeho nejvíce se nám však 
líbilo na Ostrově lemurů, při průchodu jejich obydlím. Lemuři nám chtěli 
vlézt až na klín. Nejvíce z toho byl nadšený Paťa, protože si je málem od-
nesl s sebou domů. I když byl terén náročný, úspěšně jsme došli do cíle 
ke vstupní bráně a vydali se plni dojmů a unavení autobusem zase zpět 
do Uničova, kde už na nás čekali naše maminky a tatínci. 
  

 

Den dětí 
Letos s námi přijel do Jasněnky slavit Den dětí i šašek Viky. Pro všechny 
přítomné si připravil velkou diskošou s pestrým programem. A protože 
prázdniny byly již za dveřmi, hlavním tématem programu bylo cestování. 
S jednotlivými písničkami i tanečky jsme navštívili Německo, Rakousko, 
Slovensko a Ameriku. Na závěr programu jsme hledali největší talent 
Jasněnky. Jiřík nám předvedl, jak zvládá karate, Janča zatančila 
s gymnastickými kruhy, Ráďa zazpíval a Kamča předvedl originální ta-
neční kreace. Určit vítěze však bylo opravdu těžké, a tak sladkou odměnu 
nakonec získali všichni soutěžící, i ti, co jim fandili. Děkujeme šaškovi Vi-
kymu a těšíme se na další společnou akci. 

  
 

Cesta za pokladem 
Bojovým pokřikem:  „Zvládneme to? Jasně!“, jsme zahájili cestu za po-
kladem. Ze všech se stali piráti a loupežníci, kteří se v roztrhaných trikách 
s šátky na hlavě a pomalovaným obličejem sešli na nádvoří školy. Naším 
jediným cílem bylo najít POKLAD. Na cestě nás čekalo několik úkolů, 
např. vyrobit pirátskou loď a pustit ji po Lukavici, zkusit si poměřit síly 
v přetahování lanem nebo obehrát piráta ve „skořápkách“. Všechny úkoly 
jsme zvládli na jedničku. Náš nejmenší průzkumník Tomášek nás zavedl 
k místu, kde byl „zakopán“ poklad. Hledali jsme, hledali, až jsme ho našli! 

   

Taneční zábava 
Na středu 23. 5. 2012 odpoledne jsme naplánovali taneční zábavu pro 
spřátelená zařízení. Tanečky neproběhly u nás ve stacionáři, ale 
v prostorách malého sálu Městského kulturního zařízení v Uničově. Po-
zvali jsme kamarády z Nových Zámků a ze Šternberka. Taneční zábava 
byla od začátku opravdu prima. DJ Zdenek pouštěl bezva hudbu, na kte-
rou všichni tancovali bez přestávky až do samého konce. V průběhu celé 
akce nechyběly hry, soutěže a závěrem i napínavá tombola. Pro všechny 
tanečníky bylo připravené občerstvení. Při zábavě a tanci se všichni se-
známili a dobře pobavili. Při poslední písničce Co jste hasiči… nezůstal 
nikdo sedět a všichni na parketě tancovali a zpívali. Už teď se těšíme na 
podobnou akci. 

  

 



  

Muzeum Střelice 
Ve středu jsme se vydali na procházku do Střelic. Trasa tam a zpět byla 
celkem 5 km. Našim cílem bylo vesnické muzeum, kde nám prohlídku i 
s vyprávěním domluvila Iva. Celý den nám svítilo sluníčko, a tak jsme se 
všichni pěkně zapotili. U muzea už nás čekal náš průvodce pan Fryčák a 
také příjemný stín uvnitř. Expozice je umístěna v patře, a tak jsme pro 
naše kamarády Luďu, Ráďu a Víťu celou výstavu nafotili. Kluci se na ni 
podívali až ve stacionáři a ostatní jim k tomu řekli své postřehy. K vidění 
bylo několik místností, kde jsme obdivovali například staré kolo, kočárky, 
různé zemědělské nářadí, potřeby do domácnosti, stroj na zmrzlinu, staré 
obrazy, peníze a mnoho dalších věcí. V poslední místnosti byly historické 
fotky a pro srovnání také fotky ze současnosti. Výlet jsme ukončili slad-
kou tečkou ve formě zákusku z místní vyhlášené výrobny cukrovinek. 
Vrátili jsme se unavení ale spokojení. 

  

 

Bowling 
12. dubna jsme uspořádali tradiční turnaj v bowlingu, který se uskutečnil 
v hotelu Aldo. Pozvali jsme opět kamarády z Vincentina Šternberk. Ten-
tokrát přijeli s klukama i dvě ženské posily. Do hry byli všichni zapálení a 
velmi soustředění. Oba týmy byly velmi vyrovnané, ale nakonec vyhrálo 
Vincentinum. Moc jim to přejeme :-( , protože to byla jejich první výhra 
nad Jasněnkou. O naší spokojenost se postaral i personál hotelu za což 
mu moc děkujeme. Budeme se těšit na další odvetu, takže „boulení“ 
zdar… 

   

Solná jeskyně Libina 
Jednou z naplánovaných akcí byl výlet do solné jeskyně v Libině. Vyjelo 
nás celkem devět. Předem jsme si připravili teplejší oblečení, ale byli 
jsme překvapeni, že v jeskyni vůbec chladno nebylo, ba naopak. Byla to 
však příjemná změna a fajn relaxace. Některé dokonce přemáhal spá-
nek, protože naše relaxace byla podpořená ještě klidnou hudbou a pří-
jemným osvětlením. Na závěr nás čekalo občerstvení, které pro nás při-
pravila paní z baru. Bylo to moc příjemné, takže si to zase někdy určitě 
zopakujeme. 

   

Volání jara 
Dnes jsme se po ranním deštíku rozhodli přivolat do Jasněnky jaro. A že 
se všichni pilně snažili.  Daneček zdobil květináč, do kterého zasejeme 
řeřichu, Luďa nám poradil, jak sázet kytky, Domča přebíral zrní pro kuřát-
ka a zahradníci Raduška a Ráďa zase zalévali tulipány. A doufáme, že le-
tos přiletí čápi i na naši střechu, protože Vlastík jim vystlal na komíně 
hnízdečko.  Po splnění všech úkolů a utopení Moreny se skupinky před-
vedly v přetahování jara se zimou a naštěstí jaro vyhrálo. Sluníčko se jim 
za to odměnilo a do Jasněnky poslalo své první hřejivé paprsky i s odmě-
nami.  Tak vítej mezi námi, jaro. 

  
 



  

Beseda o zvířátkách 
V pátek 16. 3. 2012 se Jasněnka proměnila v malé ZOO. Na návštěvu za 
námi přišel Pavel Sova, vedoucí chovatelského kroužku z DDM v Litovli. 
Přinesl s sebou spoustu zvířecích kamarádů: zakrslé králíky, osmáky, 
strašilky, pavouky, šváby, agamy, hady a další prapodivná zvířátka. Poví-
dali jsme si, jak se zvířata chovají a čím se živí. Prohlíželi jsme si knížky 
a encyklopedie se zvířaty. Ale největším zážitkem bylo hlazení zvířat. Ně-
kteří z nás se osmělili a pohladili si dokonce užovku a krajtu. Všem se 
akce moc líbila, protože ne každý má doma zvířecího mazlíčka. 

   

Pozvánka na naši výstavu 
V měsíci březnu-dubnu 2012 probíhá v prostorách kina Uničov první vý-
stava výtvarných prací žáků naší školy (ZŠ speciální Jasněnka). Jsou zde 
k vidění různé výtvarné techniky, jako jsou například zapouštění vodo-
vých barev, otisky, práce s přírodním materiálem, lepení a jiné. Pokud 
budete mít zájem, můžete se přijít podívat, jak se to našim dětem poved-
lo.  

  
 

Maškarní karneval 
Únor je měsícem maškarních karnevalů, a proto jsme ani v Jasněnce ne-
zůstali pozadu a vyhlásili na středu 22. února maškarní rej masek. 
Všechny masky - indiáni, víly, čarodějové, princové i princezny - byly 
krásné, zajímavé, barevné a originální a bylo opravdu těžké vybrat tu 
nej… Největší ohlas však měl Domča se svou maskou pana Ozzáka ze 
seriálu Comback. Děti si užily příjemné dopoledne, naplněné spoustou 
her, soutěží a zábavy. Společně jsme si zatančili i country tanec, připra-
vený pro tuto příležitost a naučili se nový tanec Labada. Děti byly moc ši-
kovné a za své vystoupení si vysloužily sladkou odměnu. 
  

 

Jasněnka děkuje (Uničovský zpravodaj 23. 2. 2012) 
Touto cestou bych tedy chtěla jménem občanského sdružení Jasněnka 
poděkovat vedení Městskému úřadu v Uničově za stálou pomoc a za tra-
diční několikaleté pořádání benefičního plesu pro naši organizaci. Letoš-
ní, v pořadí již XVI. uničovský ples pro Jasněnku, který proběhl v pátek 
17. února v kulturním středisku ve Střelicích, byl tradičně spojen se spon-
zorskou kampaní především regionálních dárců. Oslovené firmy a obce 
v rámci této akce darovaly Jasněnce finanční částku, která spolu 
s výtěžkem prodeje losů do tomboly činí zhruba 628 tisíc korun. Na plese 
byla rovněž prezentována dotace Městského úřadu v Uničově na rok 
2012 ve výši 350 tisíc korun. Děkujeme především vedení radnice za to, 
že Jasněnce dává formou své veřejné a reprezentační akce, kterým ples 
beze sporu je, příležitost získat náklonnost sponzorů a také možnost pre-
zentace jejich dárcovství. Kromě této aktivity se vedení radnice přímo za-
pojuje do dárcovské kampaně a oslovuje sponzory se žádostí o podporu 
Jasněnky. Další velké poděkování patří obcím a sponzorům, kteří poskytli 
Jasněnce finanční částku na podporu naší činnosti a také těm, kteří da-
rovali věcný dar do tomboly. Výtěžek letošního plesu, včetně finančních 
sponzorských darů, využije Jasněnka na zabezpečení provozu stacionáře 
a speciální školy.    

  

 



  

Sáňkování na Karlově 
Už je půlka ledna za námi a pořádná zima nikde. Naštěstí, když jsme vy-
jeli do malého Karlova sáňkovat, tak jsme byli překvapení, kolik je tam 
sněhu. „Páni to je paráda“, řekl David. Jezdili jsme z kopce o sto šest. 
Občas se někomu povedlo vyklopit z bobů dřív, než dojel dolů. Podobný 
karambol měl i David s Romanem na sáních, nebo Hanka na bobech. 
Vše to dopadlo dobře, jen vypadali jak sněhuláci. Ale to k sáňkování a 
bobování patří. Ivonka, když sjížděla kopec na bobech, měla pokaždé 
hrůzu v očích, ale šla do toho znovu. Únava se však brzy dostavila, a tak 
jsme procházkou po okolí ukončili naše malé sportovní dopoledne. Těší-
me se, že si to brzy zopakujeme. 
  

 

Koncertní síň, prohlídka výstavy 
Dopoledne jsme navštívili místní klášter, kde se konala výstava obrazů a 
keramiky. Svá díla zde vystavovali místní umělci z Uničova. Prohledli 
jsme si nejen vystavované výrobky, ale někteří  zvědavci si šli prohléd-
nout  z blízka i varhany. Po příchodu do stacionáře jsme si společně po-
vídali o tom,  co se komu líbilo. Hanku nejvíc zaujal starožitný nábytek, 
Janu zaujala krásná vitráž, Mirku šaty jeptišek a historický obraz 
s morovým sloupem, který zachycoval atmosféru doby minulé.  Hance 
W.  se líbila výmalba na stropech,  Radek, Honza a Eva zhodnotili, že se 
jim líbilo vše. Tak příště zase něco naplánujeme. 
  

 

Krmení lesní zvěře 
Dne 13. 1. 2012 podnikla třída C výlet do lesa pod Bradlo, jehož cílem by-
lo doplnit zásoby jídla pro zvířata. Celý týden jsme shromažďovali krmení, 
Adam přinesl jablka, Vlastík tvrdý chleba, Dnenis  a Pavel slunečnicová 
semínka, mrkev a tvrdé pečivo.  Počasí  bylo téměř aprílové, chvíli svítilo 
slunce, z toho za chvíli z nebe padal sníh, ale i to nás neodradilo a šlapali 
jsme do kopce, na jehož vrcholu jsme spatřili krmelec.  Adam chtěl při-
lepšit zvířatům již cestou ke krmelci, a tak sypal zásoby podél lesní cesty, 
ale přesto nám zůstalo v taškách spousta dobrot pro zvířata. Vlastík byl 
zvědavý, a tak šel rychle prozkoumat, co do krmelce nosí myslivci. Zjistil, 
že v krmelci leží seno a jablka, a taky něco zvláštního, s čím se ještě ne-
setkal. Byla to sůl! Společně jsme vystrojili hostinu a byli jsme spokojeni 
z dobře vykonané práce. Doufáme, že si zvířata pochutnala! 
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Příjmy celkem:  5 336 973 Kč 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 2 004 071 

 z toho: Příjmy od úhrad uživatelů 982 551 

  Sponzoři a nadace 1 021 520 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 3 060 300 

 z toho: MPSV ČR 2 388 000 

  Město Uničov a obce 438 000 

  Olomoucký kraj 234 300 

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 302 602 

 z toho: Úroky 29 070 

  Nájem 1 000 

  Vyúčtování služeb 206 378 

  Strava zaměstnanci 66 154 

 
Komentář: 
 
V roce 2012 poskytlo MPSV ČR dotaci ve výši  2 388 000 Kč na projekt podpory poskytování 
sociální služby ve Stacionáři Jasněnka. Na stejný projekt poskytlo město Uničov dotaci ve 
výši 350 000 Kč. Položka Vyúčtování služeb obsahuje příjmy z proplacení faktur za energie 
a nájem na základě nájemní smlouvy s organizací Základní škola speciální Jasněnka, o.p.s.   
 

Výdaje celkem:                                                       5 138 745 Kč 
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 1 633 980 

 v tom: Materiálové náklady celkem 409 529 

 v tom: Potraviny 8 705 

  Kancelářské potřeby 3 189 

  Vybavení (DNHM) 7 002 

  Vybavení (DDHM) 101 936 

  Drobný hmotný majetek 25 185 

  Pohonné hmoty - doprava 108 444 

  Pohonné hmoty - údržba 1 770 

  Občerstvení 8 063 

  Jiné materiálové náklady 145 235 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 1 224 451 

 v tom: Plyn 298 774 

  Elektrická energie 63 488 

  Vodné a stočné 52 437 

  Opravy a udržování 76 876 



  

  Opravy aut 42 300 

  Cestovné 89 842 

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 55 740 

  Právní a ekonomické služby 133 460 

  Školení a kurzy 31 280 

  Revize 33 774 

  Nájem 500 

  Jiné ostatní služby 20 944 

  Fakultativní služby 46 080 

  Stravné klientů 139 438 

  Stravné zaměstnanci 66 108 

 v tom: Ostatní provozní náklady 73 410 

 v tom: Bankovní poplatky 5 633 

  Penále a pokuty 500 

  Pojištění majetku a činnosti 67 277 

 

v tom: B) Osobní náklady celkem 3 504 765 

 v tom: Mzdové náklady 2 483 543 

 v tom: Hrubé mzdy 2 298 404 

  Dohody o provedení práce 181 500 

  Ostatní mzdové náklady 3 639 

 v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 771 222 

    

 v tom: Dotace ZŠ speciální Jasněnka o.p.s. 250 000 

 
Komentář:                    
 
Položka Jiné materiálové náklady obsahuje výdaje na pořízení hygienických, čisticích pro-
středků a spotřebního materiálu. Položka Jiné ostatní služby obsahuje výdaje za poplatky na 
svoz odpadů, IT služby, preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců a podobně. Položka 
Fakultativní služby obsahuje výdaje za rekondiční pobyt klientů. 
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2012 byl účetní zisk ve výši 198 228 Kč. Tento 
výsledek neobsahuje závěrečné účetní operace dle zákona o účetnictví (odpisy hmotného 
majetku). Účetní zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním or-
ganizace v roce 2013. 
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Děkujeme touto cestou všem institucím a sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na 
provoz stacionáře a všem ostatním, jenž pomohli věcným darem, radou či službou a také 
všem externím a dobrovolným pracovníkům. Ty nejvýznamnější zveřejňujeme: 
 

 

 

HEXPOL Compouding s.r.o., Uničov 

 

 

Miele technika s.r.o., Uničov 

 

 

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. 

 

   

  PRO. MED. CS Praha a.s.  

 
MICROPEL, s.r.o. 

 Industrial Machine service s.r.o.  

 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

 NOEN a.s. 
  

DAVON s.r.o.  

JUDr. Jarmila Traplová 
  

DE-METAL s.r.o. 
 Pivovar a restaurace u Fleků, s.r.o. 

  
Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí 

 VHH Thermont, s.r.o. 

  
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků 

 VARIO VILA, s.r.o.   EKO-UNIMED s.r.o.  

Isolit - BRAVO spol s.r.o.   Chesterton ČR s.r.o.  

ARCOS, s.r.o.   Ing. Jan Březina 
 Ing. Jiří Matějka   Q TECH s.r.o. Troubelice prov. Uničov 
 JUDr. Jan Brož   JUDr. Jaroslav Hostinský 
 MISS ČR 2004 Jana Doleželová   JUDr. Tomáš Sokol 
 



  

JUDr. Roman Felix  

 
Tekro, spol. s.r.o. provoz Nová Dědina  

Pragos auto s.r.o.  

 
Business Media CZ, s.r.o. 

 Královská obchodní, s.r.o. 
  

JUDr. Irena Holcová 
 JUDr. Blanka Bělohlávková 

  

Ing. Augustin Gec AGP 

 Ing. Jarmila Kaprálová 

  

Hotel ESPLANADE PRAHA a.s.  

Advokát Jiří Trunečka   ITEAD a.s.  

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. 
  

MUDr. Jílková Markéta, Zubní ordinace 
 Ing. Božena Menšíková 

  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 

 Ing. Jaroslav Šubert - čerpací stanice pohonných 
hmot 

  BYTPOL UNI, s.r.o. 

 INVEST CZ a.s.   MELITES, spol. s r.o. 

 MESPOL a.s. Medlov   NUTREND DS 

 PharmDr. Pavel Nakládal, Lékárna U Salvatora 

  
Mgr. Dalibor Horák  

Volksbank CZ, a.s., Brno  

 

Mobil Systems - Jaroslav Grézl  

MO ČSSD Uničov 

  

Ing. Karel Korytář 

 MUDr. Karel Jílek, Zubní ordinace 
  

Ing. Jiří Kameníček 

 Družstvo AGROBEN 

  
BDX , s.r.o. 

 Oční optika Ludmila Mrvková 

  

Lachnit - LERZ, s.r.o.  

Eduka Consult, s.r.o.   Wiedermann Zdeněk 
 MS ODS Uničov   František Sova a syn  

Hotel Colchi s.r.o. 
  

Vladimír Urbánek  

Obchodní družstvo Dlouhá Loučka   Břetislav Schuster 

 Mojmír Benýšek   Iveta Janků 

  
 
 
 
 
 

Městský úřad Uničov             
Obecní úřad Medlov   

Obecní úřad Dlouhá Loučka                

Městský úřad Litovel 

Obecní úřad Babice                        

Obecní úřad Mladějovice                  

Obecní úřad Nová Hradečná              

Obecní úřad Oskava 

Obecní úřad Strukov                                 

Obecní úřad Šumvald 

Obecní úřad Troubelice                      

Obecní úřad Újezd 

Obecní úřad Želechovice 

  
 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

SSoouuhhrrnn  
      
Občanské sdružení Jasněnka Uničov bylo založeno a registrováno již v roce 1995. Činnost 
sdružení vychází z principu, že zdravotně postiženým dětem je nutné zajistit takovou péči, 
která jejich postižení nejen zmírní, ale zajistí jim i lidskou důstojnost. Sdružení se snaží o to, 
aby tyto děti dosáhly v rámci svých individuálních možností, co nejvyšších životních cílů, což 
napomůže i rodičům nést tíhu každodenních starostí spojených s péčí o své děti. 
 
Za tímto účelem sdružení zřídilo Stacionář Jasněnka s denním pobytem a Základní školu 
speciální, o.p.s., ve kterých se snoubí výchovná práce se vzděláváním a zdravotní péčí.  
 
V roce 2012 sdružení pečovalo o 40 klientů s dominujícím mentálním postižením různého 
stupně ve věku od 4 do 35 let.  
 
Sdružení organizovalo během roku pro děti i dospělé klienty Jasněnky řadu akcí, jako jsou 
již tradiční výlety, zahradní slavnosti, sportovní a kulturní akce, ve spolupráci s uničovskými 
školami potom společná setkávání s bohatým programem, který si žáci a studenti připravují 
pro klienty Jasněnky. Podařilo se také zorganizovat dva rekondiční pobyty. Žáci školy odjeli 
v září na školu v přírodě do Malé Morávky a uživatelé stacionáře v tomtéž měsíci na pobyt 
do Bělé pod Pradědem. Oba pobyty se skvěle vydařily bez sebemenších potíží a ke 
spokojenosti všech klientů Jasněnky.  
 
K pozitivním projevům roku 2012 patří bezesporu i to, že se opět podařilo získat dostatek 
finančních prostředků pro všechny činnosti, které byly v rozpočtu i v průběhu roku 
plánovány. Podařilo se taktéž udržet si náklonnost stálých sponzorů a přispěvatelů, kteří 
pomáhají významnou měrou k zajištění provozu stacionáře a školy. Tradičně dobrá je 
spolupráce s ostatními institucemi, zabývajícími se odbornou péčí o zdravotně postižené 
občany a taktéž s organizacemi podobného typu i s veřejností.  
 
Jelikož však došlo v průběhu posledních let k poklesu dětí navštěvujících speciální školu, 
musel se zmenšit počet tříd z původních čtyř na dvě a organizaci tudíž opustili i někteří 
pracovníci. Naopak počet uživatelů služeb stacionáře se zvýšil a bylo nutno vytvořit třetí 
pracovní skupinu.  
 
Do roku 2012 si sdružení stanovilo dva stěžejní cíle. Jednak je nutno pořídit nový automobil 
s bezbariérovou úpravou na svážení klientů a druhým cílem je vybudování nové relaxační 
místnosti. Obě akce budou financovány především ze sponzorských příspěvků, přitom na 
zřízení relaxační místnosti poskytla finanční příspěvek ve výši 80 tis. korun uničovská 
společnost HEXPOL compounding, s.r.o. 
 
 
 

Mgr. Josef Červinka, ředitel Jasněnky 
 
 
 
 


