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Veřejný závazek Jasněnky
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
individuálním potřebám a požadavkům.

tak,

aby

odpovídala

jeho

aktuálním

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.

Poskytované služby
Zaměření organizace:
Druh sociální služby:
Cílová skupina:
Název zařízení:
Rozhodnutí o registraci:
Datum registrace:

Poskytování sociálních služeb
Denní stacionář
Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením
Stacionář Jasněnka
č.j. KUOK/69678/2007 u Krajského úřadu Olomouckého
kraje
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.

Pracovníci organizace
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

-

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

Činnost sdružení v roce 2013
Sáňkování na Karlově 29.1. 2013
V jeden podmračený, zasněžený lednový den jsme opět vyrazili na sáně do
Karlova u Paseky. Bylo hodně nového sněhu, tak jsme si dráhu museli prvně
ujezdit a pak to pěkně fičelo, až z nás někteří měli z jízdy závodníků obavy.
Nakonec to ale zvládli. Davča s Hančou R. při jízdě volali: „Jé to ale jezdí“. I
Zdenek s Danuškou se vrátili do mladých let a také si pěkně zařádili. Po cestě nazpět k autům jsme udělali sáňkový vlak a Zdena si dal pěkně zabrat,
když nás chtěl všechny utáhnout a funěl u toho jako parní lokomotiva. Byla
to paráda.

Ples v Jasněnce 25.1. 2013
Rok se s rokem sešel a opět nastala plesová sezóna. Už bylo zapotřebí provětrat společenské oblečení, krásně se načesat a nalíčit. Protože někteří
z nás zapomněli taneční kroky, tak jsme je museli oprášit. Brzy jsme po tanečním parketě plesali, jako bychom byli profesionálové. Jaký by to byl ples
bez tomboly. Každý s očekáváním sledoval vyhlášení výherních čísel a
všichni se dočkali alespoň sladké odměny. V průběhu plesu jsme mohli
ochutnat pohoštění, které jsme si připravili. Na závěr jsme si zatancovali
„Ptačí tanec“ a odlétli jsme se posilnit na oběd.
Vesele do šatlavy 28.2. 2013
Dnes jsme se šli podívat do muzea vězeňství - šatlavy, kde se otvírala nová
expozice. Sotva jsme vstoupili na nádvoří, ocitli jsme se ve středověku.
Hlučným hlasem nás přivítal kat, který nám hned pohrozil mučícími nástroji.
Měli jsme možnost projít si interiér budovy a vyzkoušeli jsme si napsat dopis
pomocí brka a inkoustu. Žádný vězeň nemohl zahálet, tak i my jsme byli zapojeni do výroby papírových sáčků. Pokusili jsme se utéct oknem, a tak jsme
si z prostěradla navázali lano. Museli jsme však dávat pozor, protože nás
hlídali žalářníci. Na závěr jsme na vlastní oči viděli, k čemu sloužily jednotlivé
nástroje. Asi bychom se přiznali ke všem činům, jen abychom nepocítili bolest. Prohlídka nás nejen pobavila, ale i poučila. Slíbili jsme, že se za rok
opět setkáme.

Karneval 25.2. 2013
Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali začátkem února maškarní karneval. Pestrý program a krásné masky zaplnily prostor jídelny. Ivka Krejčí mile
překvapila maskou slušivé námořnice, Míša byla princezna a Domča přišel
v obleku vandráka. Zahráli jsme si spoustu her (židličkovanou, mýdlové balónky,…). Všem se dobře dařilo. Nakonec jsme si zatančili na moderní pecky, vylosovala se tombola, a tak jsme si odnesli i hezké ceny.

Indiánský den 22.3. 2013
Dnes jsme uspořádali v Jasněnce „ Indiánský den“. Této akci předcházela
náročnější příprava na výrobě indiánského kostýmu. Každá skupina si nachystala své kostýmy. Pak už jsme procházeli různými stanovišti, na kterých byly připraveny zajímavé úkoly. U Lenky a Ivety se všichni učili indiánské písně, hráli na Drumbeny (šamanské bubny) a také předváděli indiánské tance. U Kačky a Marcely si vyzkoušeli jízdu na koni a překonávali
překážkovou dráhu. Jiřka malovala tváře našich malých indiánů. Jitka připravovala pro mlsné jazýčky pochutiny z brambor. U Marušky a Venduly se
malí i velcí zlatokopové pokoušeli rýžovat zlato. Také nechybělo střílení
z kuše na terč. O bezpečí v této disciplíně se starala Majka s Dančou. Myslíme si, že všechny úkoly a disciplíny byly zajímavé. A už jsme se domluvili,
že po Číně a indiánech v Americe, prozkoumáme další kontinent, a to Afriku.
Exkurze – čistička odpadních vod 25.3. 2013
Počasí nám to ráno moc nepřálo, byl docela velký mráz. A protože jsme
byli po celou dobu exkurze venku, docela jsme promrzli. Nicméně povídání
o tom, kam teče znečištěná voda, kolika zařízeními musí protéct a co
všechno se z té vody vytáhne, nás opravdu překvapilo. Kamení, písek, bláto, papíry, tuky, ale i míče a jiné nečistoty. Chemickým procesem se pak
voda zbaví bakterií a putuje na další filtraci. Vše bylo plně automatizované.
Exkurze byla zajímavá a hlavně poučná. (přepsala Mirka Suralová a Hanka
Rusínová)
Velikonoce v Jasněnce 27.3. 2013
Letos jsme oslavy velikonočních svátků pojali trochu netradičně. Zvolili
jsme téma „Vajíčkové šílenství.“ V tento den byla vejce všude a v různých
formách – natvrdo, perníková, papírová, umělohmotná. Na stanovištích
v přízemí Jasněnky jsme vejce přenášeli přes překážky, vyráběli jsme vajíčkovou pomazánku, společný velikonoční věnec, zdobili jsme perníková
vajíčka, apod. Největší úspěch zaznamenal hod vejcem, kdy Janča hodila
vajíčko tak daleko, až Katka spadla do kuličkového bazénku.
Taneční zábava v červeném 5.4. 2013
Plesová sezóna nám skončila, ale my jsme opět zatoužili po hudbě a tanci.
Proto jsme se domluvili, že si naše taneční dopoledne zpestříme jednotným barevným oblečením a to v červené barvě. Každý byl skvěle vybaven.
Nechyběly ani zábavné hry jako židličkovaná, tanec s koštětem a podobně. Tancovalo se jak na disko, tak na dechovky. Míša si zatancovala
s Domčou, Jana s Robinem, Betynka utvořila skupinu s holkama. Ludík,
Víťa a Míša tancovali také společně se svými kamarády. Zároveň jsme také popřáli malému Míšovi k šestým narozeninám. O přestávkách nás čekalo bohaté občerstvení. Na závěr jsme si ještě poslechli zpěv sólových
zpěváků Rádi, Robina a Davida, kteří byli odměněni bouřlivým potleskem.
(přepsala Hanka Weiglová)
Den země 25.4. 2013
25. duben jsme na pozvání z DDM strávili aktivitami zaměřenými na oslavu
Dne Země. Byly pro nás připravené hry, které zvolíme na hřiště i zahradu,
když už je konečně jaro. Skákací panák, kuličky, házení míčem do koše,
navlékání kruhů aj. Jana nám ukázala, že takové hry potěší malé i velké.
Abychom si zkusili, jak přírodu chránit, bylo připraveno třídění odpadu a
tvoření obrázků kytiček z plastových vršků. Schováváním zvířátek do
správných příbytků jsme si zopakovali zvířecí rodiny a odvážlivci Vítek a
Samuel se seznámili i s živými exotickými zvířátky. I na zahradníky se dostalo.

Afrika 30.4. 2013
V úterý se uskutečnila v Jasněnce výpravná cesta do Afriky. Všichni jsme
se pořádně připravili a to včetně kostýmů a načerněného obličeje. Atmosféra byla vynikající. Plnili jsme spoustu zajímavých úkolů, tkali tradičný africký koberec“Kente“, vyráběli a malovali sádrové africké masky. Také
jsme si připravili ovocný salát. Na interaktivní tabuli byly připravené zajímavé úkoly v podobě zvukových pexes a další spousta zajímavých činností.
Skupina od Katky Marcely a Zdenka si nejvíce užila hudebních aktivit.
Všichni si zatančili na píseň Jedem do Afriky od skupiny Jojo band a zahráli si na drumbeny. Některé připravené kvízy byly oříškem pro některé dospěláky. Ale vše se zvládlo a na závěr si přišly na své i mlsné jazýčky, to
když nám nachystala paní kuchařka ovocný salát. Takže už jsme navštívili
Čínu, Afriku a zahráli si na indiány z Ameriky.

Výstava Ivy Huttnerové 7.5. 2013
Dnes jsme vyrazili za kulturou a shlédli výstavu obrázků malířky a herečky
Ivy Huttnerové. Tato výstava byla uspořádaná v prostorách Městského informačního centra v Uničově. Obrázky se nám moc líbily a Katka si koupila
i stolní kalendář. Bohužel jsme se nemohli zúčastnit autogramiády, která
byla v odpoledních hodinách. Těšíme se na další výstavu.

Vlastivědné muzeum Olomouc 16.5. 2013
Tento den jsme vyrazili vlakem a pak tramvají do Vlastivědného muzea
v Olomouci. Část kamarádů přijela vlakem. V muzeu bylo spoustu zajímavých věcí, jako například expozice přírodnin a zvířat, která se nám moc líbila. Mohli jsme si stisknutím tlačítka poslechnout hlas živočicha, kterého
jsme si vybrali. Také tam byly šuplíky s materiálem jako jsou rostliny, semena, srst, peří… Dozvěděli jsme o tom, jak zvířata žijí ve svém přirozeném prostředí. Vše umocňovala ještě moderní technologie, promítání na
zeď, interaktivní lovení ryb a spousta jiných zajímavých věcí. Po načerpání
znalostí, jsme dostali chuť na něco dobrého a zašli si do cukrárny na zákusek. Což byla ta nejlepší tečka na konec.

Hry na zahradě 17.5. 2013
Krásné jarní počasí nás vylákalo ven a my jsme si chvíli hráli na les. Provázel nás hajný Houžvička, co měl trampoty se svým revírem. Štěstí, že
měl takové pomocníky, kteří vyhnali škodnou lišku, zavedli ježka do doupěte, našli hajnému jeho bonbony pod hrníčky. To se zvláště dařilo Vlastíkovi.
Také se nemusel hajný dlouho trápit, protože i zajíce, kteří mu chodili na
záhon zelí, Roman a David hodem míčky včas zahnali. Nakonec se všichni
pokusili vyluštit i hádanky o přírodě a samozřejmě nechyběla sladká odměna schovaná pod smrky v naší zahradě.

Bio farma Střemeníčko 21.5. 2013
Při této návštěvě jsme se dozvěděli zajímavé informace o výrobě domácích kozích sýrů a o celkovém provozu bio farmy. Měli jsme možnost jít do
výběhu koz a také si jedno malé kůzlátko pochovat. Běhali kolem nás také
slepice, kočky a psi. Dostali jsme ochutnat čerstvě nadojené mléko, které
nám chutnalo. Tato exkurze se nám velmi líbila.

Dopoledne v HZS v Uničově 28.5. 2013
Snem nejednoho chlapce je stát se třeba požárníkem. To se nám na chvíli
splnilo 28. 5., kdy jsme navštívili Požární stanici v Uničově. Tady bylo po
krátkém úvodu tolik k vidění. Hasičská auta, člun, proudnice, vše bylo
k dispozici a zvláště chlapci si nadšeně všechno vyzkoušeli. Ráďa se
v hasičské výstroji přímo vyjímal. Slyšeli jsme i sirénu a rychlý přesun požárníků k vozům, když hrozí nebezpečí. Vraceli jsme se s pěkným zážitkem. Tak příště zase.
Kosmetický salón 30.5. 2013
Jednou z nejoblíbenějších akcí pořádaných ve stacionáři je kosmetický salón. Pro zájemce jsou připravena různá stanoviště například: masáže nohou, kadeřnictví, manikúra, masáže zad, líčení. Všichni se snaží projít každým a nenechat si ujít jedinečnou příležitost nechat o sebe pečovat. A nevěřili by jste, že i naši muži se s radostí nechají hýčkat. Své o tom by mohl
vyprávět David, Roman, Kamil, Jarda i Jirka. Někteří jedinci, jako například
Kamil, žadoní i o nalakování nehtů či líčení. Užijeme si i legraci a tak to má
být.

Spaní v Jasněnce 30.5. 2013
Opékání, grilování masa a zeleniny na zahradě, deskové a míčové hry a
také návštěva restaurace, kde jsme si dali ovocné pivo či limonádu, koukání na velkou televizi, kde byl náš oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě, srandy a povídání si s kamarády a samozřejmě i spaní na zemi ve
spacáku…. To byla prostě paráda.

Těšíme se na prázdniny 13.6. 2013
Tento den byl ke hrám na zahradě jako stvořený. Už jsme také všichni
očekávali prázdniny, tak se nám dopoledne proměnilo v malou plavbu celým školním rokem. Začali jsme podzimem a zimou, kde byly připraveny
úkoly jako třídění ovoce do sklenic, poznávání čajů nebo pletení vánočky
z provazu. Potom nás čekaly ty jarní a letní, při kterých zvláště menší žáci
jako Paťa s Míšou zase plnili úkoly na cestách za pokladem. Nakonec se
všichni rozběhli po zahradě, aby našli piráty do výletní lodě. Než jsme se
ale vydali na prázdninovou cestu, měli všichni účastníci výpravy připravené
malé pohoštění na oslavu roku, který byl skoro za námi, i prázdnin, na které se už všichni těšili.
Rekondiční pobyt 9.9. 2013
Přestože se již venku chvílemi hlásí mírnými dešti podzim, počasí nám nabízí i plno pěkných slunných dnů. Ty byly vhod pro rekondiční pobyt školáků v Malé Morávce v chatě Lucka. Už jsme se těšili, jak se proběhneme
po okolí. Byly připraveny sportovní hry, výtvarné činnosti, kdy si každý se
svou fotografií dovezl přírodní vzpomínku na pobyt v Morávce, a nechybělo
ani posezení u ohně s opékáním špekáčků. Z výletu po okolí tentokrát budeme vzpomínat na návštěvu zajímavé solné jeskyně v Karlové Studánce.
Nejvíce nás ale pobavila hra na detektivy, kteří po splnění úkolů měli hledat
poklad. Našli a spravedlivě se rozdělili. Největší překvapení čekalo na
oslavence Pavla, který si při párty na rozloučenou sfouknul na dortu 18
svíček. Celý výlet zakončil velkolepý ohňostroj a rozdávání cen. Bylo tu
krásně a my se těšíme, až se sem třeba znovu podíváme.

Den bez úrazu 20.9. 2013
V pátek jsme se zúčastnili akce DDM, zaměřenou na prevenci dětských
úrazů. Na dopravním hřišti v městském parku jsme si povídali o prevenci
přepadení a sebeobraně. Adam si na koloběžce vyzkoušel jízdu zručnosti
a zkusili jsme zjistit, jaké správné vybavení má mít jízdní kolo. Zaujalo nás
hasičské a policejní auto. U auta záchranné služby byla ukázka první pomoci. U dětí měl největší úspěch záchranářský pes, který je využívám při
hledání osob v terénu. I přes chladnější počasí jsme si tento den užili.

Jdeme na houby 23.10. 2013
Slunečné podzimní počasí nás nabádalo k tomu, abychom naplánovali výlet do lesa. Vybaveni košíky a repelenty na obtížný hmyz jsme vyrazili
směr Lipinka nad Novou Hradečnou. V lese jsme se rozdělili do několika
skupin a vyrazili jsme hledat hříbky a jiné lesní plody. Zdena byl svolný i
s tím, že nám ukáže svoje tajná místa, kde vždy a zaručeně něco najde. A
taky tomu tak bylo……našli jsme a hádejte co? No jistě uhodli jste, spoustu
krásných a zdravých hřibů – babek, suchohřibů a praváků. Z lesa se ozývaly nadšené hlasy Kamila, Davida a dalších kamarádů, které oznamovaly
nález hřibů. Když jsme se všichni po delší době sešli u auta, zjistili jsme, že
jsme byli hodně úspěšní. Nasbírali jsme čtyři plné koše hříbků. Nejvíc našek Kamča.

Vycházka do Medlova 1.11. 2013
Protože rádi děláme něco pro své zdraví, rozhodli jsme se pro trochu větší
procházku. Namířili jsme si to po stezce do nedaleké obce Medlov, která
je vzdálena asi tak 3 km od Uničova. Zastavili jsme se na kofolu, kafe a
džus v jedné blízké restauraci. Když si naše nohy odpočinuly, vyrazili jsme
zpět do stacionáře. Počasí nám přálo a sluníčko pěkně svítilo. Vycházka
stála za to, ušli jsme celkem 6 km.

Svátek strašidel 7.11. 2013
Letos jsme se opět rozhodli uspořádat strašidelnou noc plnou masek a děsivého občerstvení. Všichni si prošli stanoviště, kde je čekalo chytání pavouků, úkoly na interaktivní tabuli, zdobení duchů a nechyběla místnost s
kostlivcem v rakvi, kterému se museli všichni podepsat do strašidelné knihy. Opět se hodnotily vydlabané dýně, které si vytvořila každá třída i skupina. Nápadů bylo mnoho a dýně byly velmi povedené. Nechyběla tombola
se spoustou zajímavých cen, hlavní cenou byl dort ducha, který byl postupně naporcován. Pěkný večer byl zakončen Zdenovým ohňostrojem,
který rozzářil oči nejen dětí, ale i dospělých.

Těšíme se na Vánoce 29.11. 2013
Dnes zbývá už jen málo, než se zapálí první svíčka na adventním věnečku. To nás přímo vybízelo k vánočnímu dovádění. V úkolech jsme si nacvičili dovednosti, které budeme o svátcích potřebovat. Házení střevícem a
hledání stejných do páru, sfoukávání svíček, vyhledávání jablíček
s hvězdičkou, co nosí štěstí. Daneček ozdobil černou zimní oblohu bílými
hvězdami. Vlastíkovi se zase podařilo rozbít stěnu z dárečků. Starším patřila tajenka a kapří pexeso, které ukrývalo hádanky o vánočních pranostikách. Pro Davida a Romana to byla hračka. Po společném cinkání a zpívání o rolničkách na saních zimní paní se podařilo zasněžit louku a stromy
ve snoezelenu. Protože byli všichni báječní, pod sněhem na ně čekaly dárečky. Sníh přišel do Jasněnky a Vánoce jsou za dveřmi.

Mikuláš v Jasněnce 5.12. 2013
Po roce je tady opět Mikuláš. Už jsme se na něho moc těšili, a proto jsme
se sešli v jídelně a čekali, jestli se i dnes ukáže s andělem i tím čertem,
který se vždy ptá, jestli si někoho odnese. Ale opět marně. Nenašel se nikdo, kdo by se s ostatními rozloučil, a tak za písničku každý dostal od anděla balíček. A obzvlášť zasloužený byl pro Janu, Nikolku, Mirečku a Hanku, které za všechny zúčastněné obdarovaly nebeské bytosti písničkou
Půlnoční od Václava Neckáře.

Předvánoční dopoledne 10.12. 2013
Ani v čase předvánočních příprav nezapomněli studenti SOŠ v Uničově na
Jasněnku. Proto jsme byli pozváni na Předvánoční dopoledne k nim do
školy. Nechyběla řada pestrých úkolů, které uvedla pohádka Boudo, budko. Tam bylo tolik zvířátek, která se také připravovala na Vánoce úklidem
a pečením cukroví. Samkovi, Pavlíkovi a dalším se pracovalo dobře, protože po skládání různých obrázků se na nás zasmál sněhulák, na konci
překážkové dráhy čekaly bonbony na šňůrkách a po bowlingu s plastovými
láhvemi se rozdávaly sladké perníčky. Nechybělo ani zpívání koled, které
ke svátkům patří. Krásné dopoledne nám připomenulo kouzlo blížících se
Vánoc.

Zpráva o hospodaření v roce 2013
Příjmy celkem:

5 957 548 Kč

z toho: A) Vlastní příjmy celkem
z toho: Příjmy od úhrad uživatelů
Sponzoři a nadace

2 148 500
1 046 800
1 101 700

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem
z toho: MPSV ČR
Město Uničov a obce
Olomoucký kraj

3 577 900
2 858 900
425 000
294 000

z toho: C) Ostatní příjmy celkem
z toho: Úroky
Nájem
Vyúčtování služeb
Strava zaměstnanci
Ostatní

231 148
28 186
1 000
135 630
65 742
590

Komentář:
V roce 2013 poskytlo MPSV ČR dotaci ve výši 2 858 900 Kč na projekt podpory poskytování
sociální služby ve Stacionáři Jasněnka. Na stejný projekt poskytlo město Uničov dotaci ve
výši 350 000 Kč Krajský úřad Olomouckého kraje 294 000 Kč. Položka Vyúčtování služeb
obsahuje příjmy z proplacení faktur za energie a položka nájem obsahuje příjem z nájmu na
základě nájemní smlouvy s organizací Základní škola speciální Jasněnka, o.p.s.
Výdaje celkem:
v tom: A) Provozní náklady celkem
v tom: Materiálové náklady celkem
v tom: Potraviny
Kancelářské potřeby
Vybavení (DNHM)
Vybavení (DDHM)
Drobný hmotný majetek
Pohonné hmoty - doprava
Jiné materiálové náklady
v tom: Nemateriálové náklady celkem
v tom: Plyn
Elektrická energie
Vodné a stočné
Opravy a udržování

5 729 881 Kč
1 856 870
432 570
9 782
5 244
7 312
92 912
53 138
127 574
136 608
1 081 650
256 456
54 913
52 102
7 153

v tom:
v tom:

Opravy aut
Cestovné
Telefon, internet, poštovné a ost. spoje
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Revize
Nájem
Jiné ostatní služby
Fakultativní služby
Stravné klientů
Stravné zaměstnanci
Ostatní provozní náklady
Bankovní poplatky
Penále a pokuty
Pojištění majetku a činnosti
Odpisy majetku
Zákonné pojištění mezd

v tom: B) Osobní náklady celkem
v tom: Mzdové náklady
v tom: Hrubé mzdy
Dohody o provedení práce
Ostatní mzdové náklady
v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění
v tom: C)

Dotace ZŠ speciální Jasněnka o.p.s.

31 172
77 756
55 455
125 300
41 277
14 148
0
91 212
40 010
168 954
65 742
342 650
5 869
0
55 836
270 390
10 555
3 623 011
2 752 912
2 616 176
134 100
2 636
870 099
250 000

Komentář:
Položka Jiné materiálové náklady obsahuje výdaje na pořízení hygienických, čisticích
prostředků 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 a canysterapii.
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2013 byl účetní zisk ve výši 227 667 Kč. Účetní
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce
2014.
Mimo uvedené výdajové položky byla uhrazena zálohová faktura na nákup nového
bezbariérového automobilu v roce 2014 ve výši 459 000 Kč dodavateli: A. Charouz, spol.
s r.o. Praha.

Poděkování sponzorům
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.
Industrial Machine service s.r.o.
NOEN a.s.
JUDr. Jarmila Traplová
Pivovar a restaurace u Fleků, s.r.o.
VHH Thermont, s.r.o.
VARIO VILA, s.r.o.
Isolit - BRAVO spol s.r.o.
ARCOS, s.r.o.
Ing. Jiří Matějka
JUDr. Jan Brož
MISS ČR 2004 Jana Doleželová

MICROPEL, s.r.o.
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
DAVON s.r.o.
DE-METAL s.r.o.
Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
EKO-UNIMED s.r.o.
Chesterton ČR s.r.o.
Ing. Jan Březina
Q TECH s.r.o. Troubelice prov. Uničov
JUDr. Jaroslav Hostinský
JUDr. Tomáš Sokol

Tekro, spol. s.r.o. provoz Nová Dědina
Business Media CZ, s.r.o.
JUDr. Irena Holcová
Ing. Augustin Gec AGP
Hotel ESPLANADE PRAHA a.s.

JUDr. Roman Felix
Pragos auto s.r.o.
Královská obchodní, s.r.o.
JUDr. Blanka Bělohlávková
Ing. Jarmila Kaprálová
Advokát Jiří Trunečka

ITEAD a.s.

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
Ing. Božena Menšíková
Ing. Jaroslav Šubert - čerpací stanice pohonných
hmot
INVEST CZ a.s.
MESPOL a.s. Medlov
PharmDr. Pavel Nakládal, Lékárna U Salvatora
Volksbank CZ, a.s., Brno
MO ČSSD Uničov
MUDr. Karel Jílek, Zubní ordinace
Družstvo AGROBEN
Oční optika Ludmila Mrvková
Eduka Consult, s.r.o.
MS ODS Uničov

MUDr. Jílková Markéta, Zubní ordinace
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
BYTPOL UNI, s.r.o.
MELITES, spol. s r.o.
NUTREND DS
Mgr. Dalibor Horák
Mobil Systems - Jaroslav Grézl
Ing. Karel Korytář
Ing. Jiří Kameníček
BDX , s.r.o.
Lachnit - LERZ, s.r.o.
Wiedermann Zdeněk
František Sova a syn
Vladimír Urbánek
Břetislav Schuster
Iveta Janků

Hotel Colchi s.r.o.
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka
Mojmír Benýšek

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

Souhrn
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 2013 sdružení pečovalo o 38 klientů s dominujícím mentálním postižením různého
stupně ve věku od 4 do 36 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 hned za 14 dní na to samé
místo a byli také velice spokojeni.
V září roku 2013 přibyl do stacionáře jeden klient, který ukončil povinnou školní docházku
v naší škole. Nahradila jej nová žákyně, takže počty žáků ve škole zůstaly nezměněny.
K pozitivním projevům sledovaného roku 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.
Do roku 2013 si sdružení stanovilo dva stěžejní cíle, které byly dosaženy pouze zčásti. Byla
vybudována nová relaxační místnost za finanční pomoci uničovské společnosti HEXPOL
compounding, s.r.o. Nepodařilo se však získat dostatek finančních prostředků na zakoupení
nového automobilu s bezbariérovou úpravou na svážení klientů. Tento projekt bude muset
být dokončen až v roce 2014.
Dalším cílem pro rok 2014 bude dokončení opravy fasády na garáži, kterou se pokusíme
zvládnout vlastními silami. Tradičním cílem zůstává zachovat stávající úroveň poskytování
sociálních služeb ve stacionáři i úroveň vzdělávání ve speciální škole s podmínkou udržení
vyrovnaného rozpočtu Jasněnky. Tady je především důležité zachovat všechny zdroje příjmů
ve stávajících objemech získaných finančních prostředků.
Mgr. Josef Červinka, ředitel Jasněnky

