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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 – 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 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. 

 
 
 

 
 

 

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.  

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 

- odborní pracovníci (DPP nebo smlouva o spolupráci) 
- dobrovolní pracovníci 

- stážisté a praktikanti 



 
 

ČČiinnnnoosstt  ssddrruužžeenníí  vv  rrooccee  22001144  
 

 

  
Předvánoční dopoledne na SOŠ hotelnictví a turismu v Uničově 
Vánoční čas se blíží a nás si opět studenti SOŠ V Uničově pozvali na předvánoční pásmo her 
a pohádek do své školy. Když jsme se usadili, čekala na nás pohádka O třech prasátkách, 
která si nejen dovedla postavit domeček, co se neboří, ale vyhnala i zlého vlka a dokonce 
uměla zpívat Tři čuníky. Potom jsme se vrhli na úkoly a hry, kde si hlavně Gábinka ozdobila 
korálky korunku pro princeznu, Jiřík si chytil rybičku na udici a Míša pěkně nazdobila vánoční 
přáníčko. Když si všichni splnili úkoly, zazpívali nám studenti koledy a pod stromečkem čeka-
lo plno dárků. My jsme se také rozloučili s poděkováním, hezkou písničkou a dárečkem. 
Zvlášť dnes bude mít velkou radost Ráďa, který byl nemocný, ale dostane originální dáreček 
od pozorného studenta, který si na něho vzpomněl.  

 

 

  
Mikuláš 
V tento den chodívá Mikuláš a i tentokrát zavítal k nám do Jasněnky. Nezapomněl s sebou 
vzít čerta a anděla, co mu pomáhá nosit dárky i knihu, ve které je všechno zapsáno. Čert vle-
těl mezi nás a docela nás postrašil. Nemyje se, tak za ten rok vypadal opravdu děsivě.  Na-
štěstí se našli šikulové jako Betynka, co dokázala poctivě cvičit na flétnu. Sama zahrála vá-
noční koledy. Mirečka a Jiřík nezapomněli popřát oslavenci k svátku. Tak i takto jsme si snad 
naklonili ty lepší bytosti na svou stranu. Nakonec ohromil svou pamětí a znalostí kalendáře 
Jarda, který z rukávu sypal data svátků svých kamarádů. Přece jsme si vysloužili dárečky 
písničkou o Jasněnce, tak nakonec šel čert opět s prázdnou. Pěkně jsme se rozloučili a dou-
fáme, že nebeská návštěva přijde za rok zas. 

  

 



  

 

 Vánoční besídka 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za překrásnou vánoční besídku, provoněnou dobrou ná-
ladou, vánočním cukrovím a dobrým punčem. Veliké poděkování patří zejména všem dětem. 
Za jejich odvahu, odhodlání a snahu. Všechna vystoupení byla úžasná. Mě velmi oslovilo duo 
Betynka a Robin a jejich krásná společná písnička. Také se mi velmi líbila společná písnička 
o všech dětech z Jasněnky, nádherně vystihovala jejich osobnost, zájmy a záliby. Bylo to 
nádherné a dojemné. Poděkovaní patří všem zaměstnancům Jasněnky a také maminkám za 
cukroví a úžasné mlsání. Mým velkým přáním je, aby jsme se všichni zase za rok osobně se-
tkali, na podobné skvělé vánoční besídce, jako byla tato. S pozdravem a s přáním všeho nej-
lepšího v roce 2015.  (z dopisu paní Tomečkové) 

  
 

 

Integrační dramatický kroužek 
Po letech jsme opět navázali spolupráci s MŠ Komenského v Uničově a uskutečňujeme vzá-
jemná setkávání dětí v dramatickém kroužku, kde si společně povídáme, hrajeme, zpíváme a 
prožíváme nejrůznější příběhy. Ze školky tak každé pondělí dochází pět dětí z oddělení před-
školáků. Do naší dramaťácké party přibyli dva školáci a to Anička s Tomíkem. Proč se vlast-
ně tato setkávání uskutečňují? Abychom navázali nová přátelství, vzájemně se poznávali a 
užili si společné chvíle a taky, abychom společně tvořili a učili se něčemu novému. 

 

 

  
Vánoce se blíží 
V úterý už byla vhodná doba na vyprávění o nadcházejícím adventu. Na vánoční svátky si 
připravíme kapříka, stromeček a samozřejmě dárečky. To si všechno děti s dospěláky ze sta-
cionáře obstaraly v soutěžích samy. Poskládaly z podzimního listí povídání, které nám připo-
míná blížící se Vánoce. Pak lovily kapry z rybníčku do kádí, v lese si vybraly stromeček, na-
chystaly si do peněženky příslušný obnos na dárečky svým kamarádům, kterým chtějí pod 
stromečkem udělat radost. Schované dárečky čekaly na rozbalování a dětmi nazdobený 
stromek vybízel k zazpívání zimní písničky a koledy. Na interaktivní tabuli Míša s Tomáškem 
roztřídila věnečky dle ročních období, ostatní rozsvítili adventní věneček, na kterém hledali 
několik rozdílů. Protože byli všichni moc šikovní, běžel Ráďa ostatním povědět, jak najdou 
zaslouženou odměnu. Přece ve vaně a u kruhů mezi ostatním náčiním na cvičení, jak nám to 
napověděl sněhulák. Vánoce se blíží a my se už na ně moc těšíme. 

  

 



  

 

VHH Thermont pro Jasněnku 
Chtěli bychom se podělit o zážitky z našeho relaxačního pobytu ve wellness hotelu Bozeňov. 
Vším jsme byli nadšeni. Ať se to týkalo ubytování, služeb,  jídla  a také okolí,  které jsme si 
prohlídli. Všichni se vyřádili na dětském hřišti u veverky, kde hráli pinec nebo člověče nezlob 
se a zdolávali průlezky.  V ceně pobytu byla zahrnuta i návštěva wellness centra, kde jsme si 
to všichni pořádně užili. Nejlepší bylo koupání venku v bazéně s bublinkami. Vydrželi bychom 
tam celý den. Ale ještě nás čekaly masáže. Večer nám paní Svobodová převedla kosmetiku.  
Napatlali jsme si obličeje a Pavlík z nás dostal záchvat smíchu, kterým nakazil i ostatní.  Po-
byt jsme si naplno užili, děti se vyřádily a všichni jsme se blíže poznali.  Chtěli bychom podě-
kovat organizátorům za to, že nám tohle všechno bylo umožněno. Odpočinula si nejen naše 
těla, ale i mysl. Zapsala paní Hladincová (rodič). Na tomto místě je nutno poděkovat našemu 
dlouhodobému sponzorovi, firmě VHH Thermont z Uničova, která Jasněnce pobyt financova-
la. Pobytu se zúčastnila skupina rodičů s dětmi z Jasněnky. Děkujeme. 

 

 

  
V rytmu Šlapeto 
Dnes se sešlo v ,,Hospůdce U Pepíka“ spousta štamgastů vystrojených do slušivých čepiček, 
vest a šátků.. A jako host k nám přišla Vendula, známá to harmonikářka, která je mistrem ve 
svém oboru a zahrála nám známé šlágry. Hra na harmoniku byla pro nás velkým zpestřením. 
Nechyběla ani návštěva z jižní Moravy v podobě převlečené Marcelky. Dovezla úžasnou sli-
vovici (vodu) ve štamprlích, a nevěřili byste, jak to do našich hrdel padalo. Naučili jsme se ta-
ky hospodskou hru kostky, a jak se ťuká krýglem. Byla parádní nálada. Hospoda U Pepíka 
jen vřel. 

 

 

 

 

 Rekondiční  pobyt 
I letos jsme se vydali na 5 dní do Malé Morávky na pobyt. Vybrali jsme si opět chatu Lucka. 
Hlavně proto, že jsou v přízemí 4 pokoje bezbariérové a velká koupelna. Počasí si tentokrát 
s námi hrálo, střídalo se sluníčko, teplo s chladným větrným počasím a deštěm. Nás to však 
neodradilo a zvesela jsme se bavili, hráli jsme karty, malovali, kreslili jsme terče, do kterých 
jsme pak stříleli ze vzduchovky. Nechyběla také diskotéka s karaoke s písničkami na přání.  
Závisláci seriálů si nenechali utéct Ordinaci v růžové zahradě. Podnikli jsme také výlet do 
Karlovy studánky, na Praděd a další zajímavé výlety. Bylo nám společně prostě moc fajn.  
Nafotili jsme spoustu fotek a natočili nějaké video.  

  

 



  

 

 Na houbách 
Babka, suchohřib, klouzek, pýchavka, bedle a jiné houby jsme nasbírali v lese u Litovle zva-
ném „Doubrava“. Byla to prima procházka. Než jsme začali sbírat, domluvili jsme si heslo, že 
kdo najde houbu, zavolá: „ našel jsem“. Víte, kdo volal nejvíce? Hotový sběrač byl Kamča 
Minx. Volal skoro pořád.  Úlovek byl kapitální. O týden později jsme vyrazili do lesa znovu, ale 
to už nebyla taková nadílka, jak posledně. 

  
 

 

 Sovinec 
V našem zařízení se pyšníme nejrůznějšími výrobky. Ať už to jsou košíky, šperky nebo kera-
mické výrobky. O tyto práce projevili zájem zaměstnanci hradu Sovinec. Jednalo se o posta-
vičky na vánoční výstavu, která proběhla v tomto období. Jako odměnu jsme získali vstupen-
ky na hrad. Proto jsme se 5. září vydali na výlet. Počasí bylo nádherné.  Prošli jsme všechna 
nádvoří a také bývalou konírnu, kde probíhá stálá výstava. Největším a nejodvážnějším zážit-
kem byl jistě náš hromadný výstup na věž.  Zvládli to téměř všichni. Ani se nám nechtělo vra-
cet do stacionáře, když bylo tak pěkně, a tak Pepa vymyslel ještě jeden malý výlet. Naše ces-
ta vedla do Paseky na vodopád, o kterém jsme neměli ani tušení.  Byl to povedený výlet. 
Snad nám bude podzim přát a podnikneme ještě několik takových pěkných výletů. 

  
 

 

  
Na pustém ostrově 
Protože se blíží prázdniny, venku svítí sluníčko, rozhodli jsme se zahrát si na ztroskotané vý-
letníky na opuštěném ostrově. Vyplouváme lodí na dovolenou, ale příliš veliká vlna nás zane-
se jinam, než jsme plánovali. Divoká příroda, kde tygr loví zebry a orel nebohé myšky, nás 
docela vylekala. Raději jsme se pokusili postavit si vor a znovu se vydat zpět po moři do bez-
pečí. Takový Robin a Hanka ukázali, že si dovedou poradit. Sestavili vor, za který se nemu-
seli stydět. I družstva změřila své síly a ukázala, že by dovedla vytáhnout tonoucí kamarády. 
Hlad nás nakonec donutil ubránit si potravu před mlsným pavoukem, hodily se i banány, které 
jsme si sebrali, dokud nás nevylekal lev.  I s tím jediným, co nám zbylo – batoh s doklady, si 
Mirečka s Jardou proběhli slalom mezi kamínky v řece.  

  

 



  

 

  
Škola vs. Stacionář - odveta v soutěžním kvízu 
Byl pátek třináctého a ve třídě B houstla atmosféra. Interaktivní tabule se zlověstně zahřívala 
a pomalu se tu schylovalo k odvetě v soutěžním kvízu, tentokrát na téma „Léto“. Průběh celé 
soutěže byl velmi napínavý. Všichni správně odpovídali, kamarádi pomáhali a urputně fandili. 
Rozhodovala poslední otázka – pexeso. Školákům se podařilo (po velmi nenápadné nápově-
dě) otočit karty na méně pokusů a vyhráli celou soutěž. Protože všichni ukázali, jak jsou ši-
kovní, měli možnost kapitáni obou družstev najít pro své spolubojovníky ukryté sladké pokla-
dy.  

 

 

  
Rekondiční pobyt školáků - Malá Morávka 
Víkendové počasí nás sice vystrašilo, ale v pondělí už nám na cestu do Malé Morávky svítilo 
sluníčko, které se na nás usmívalo celý rekondiční pobyt. Během týdne jsme neměli šanci 
poznat nudu, neboť bylo stále co dělat. Prošli jsme se po okolí, abychom poznali, co se zde 
od září změnilo, udělali jsme si výlet do solné jeskyně v Karlově Studánce, opékali špekáčky, 
svá těla rozvlnili na diskotéce, změřili jsme síly v kroketovém turnaji a poslední večer jsme se 
loučili při nádherném ohňostroji.  Zpátky jsme se vrátili unavení, ale plní zážitků, a už nyní se 
těšíme na další rekondiční pobyt.  

 

 

  

 
Relaxace ve Snoezelenu v Olomouci 
Venku pršelo jako z konve, ale naše třída byla plná očekávání, protože jsme se vydali na vý-
let do veřejného Snoezelenu v Olomouci. Naše lektorka Šárka nás provedla lesem, kdy jsme 
poslouchali zpěv ptáků, sbírali šišky z kuličkového bazénku a podle vůně poznávali různé by-
linky. Každý si našel své oblíbené místečko. Michal byl spokojený na vodní posteli, kde 
s Jiřinkou tleskáním měnili barvy světýlek, Vlastík s Patrickem relaxovali v podsvíceném ku-
ličkovém bazénku, Adam si zde našel svůj oblíbený sedací vak a Dominik s Honzou ve skle-
nici imitující bahno lovili přírodniny. Všem se toto dobrodružství líbilo a do Jasněnky jsme při-
jeli odpočatí a spokojení.  

 



  

 

 6 Šmoulů zachraňuje Šmoulinku 
Ve čtvrtek jsme se vydali na zábřežskou akci Člověk člověku, která se nesla ve šmoulím du-
chu. Zlý Gargamel totiž unesl Šmoulinku a uvěznil ji na svém hradě. Šmoulové se snažili 
Šmoulinku zachránit tím, že plnili předepsané úkoly. A že tam těch šmoulů zachránců bylo! 
Z Jasněnky jich přijelo 6 – Beata, Jana H., Hana W., Robin, David a Radek Z. Všichni stateč-
ně plnili úkoly a náležitě se u toho bavili. Někteří z toho i zmodrali. Úkoly byly různé, např. si 
zachránci vytvořili šmoulu z nafukovacího balónku, otiskovali nabarvené ruce, vyléčili nemoc-
ného šmoulu (trefovali se míčkem, respektive obří borůvkou do velké šmoulí pusy), pomohli 
vyrobit Koumákovi jeho ztracené brýle, namíchali kouzelný nápoj, který měl, jak jinak, než 
modrou barvu… Prošli jsme všemi stanovišti, ale nejvíce jasněnkovské šmouly pobavil tanec 
se šmoulími slečnami. Nakonec byla Šmoulinka vysvobozena, zlý Gargamel i s chlupatým 
Azraelem poražen.  

 

 

 

Muzikoterapie pro nejmenší 
Ve stejný den proběhla také hodinka muzikoterapie pro školáky, kdy se třída, kterou znají 
z lavic a her na koberci, proměnila v  místnost plnou pohody a relaxace na polštářích.  Pro-
střednictvím nástrojů jako je deštná hůl, zemité didgeridoo nebo fujara nás paní Lucie svou 
hrou a pěkným hlasem zavedla do barevného pralesa, kde větve mohutných stromů čechrá 
vítr. Pak jsme se přenesli na prérii, z dálky slyšíme bubny připomínající jezdce na koních. 
„Heja, ho“ se zdraví. Krásným zážitkem byl happy drum, který rozezněly tvořivé ruce našich 
dětí. I tibetské misky jedna za druhou kvetly jako jarní louka. Větší z nich byla naplněná vo-
dou, ta se hrou roztančila a proměnila misku ve fontánku. Vítr se utišil, déšť ustal, zacinkal 
zvoneček, co muzikoterapeutickou hodinku uváděl i uzavíral. Z vln moře léčivých zvuků jsme 
se vraceli osvěžení pěkným pocitem. 

  

 

 

 Muzikoterapie 
Dnes se celá Jasněnka rozezněla v rytmu drumbenů, zvonkoher, salašnické fujary, happy 
drumu – šťastného bubínku a dalších exotických nástrojů. Tentokrát nás celou lekcí provádě-
la lektorka paní Čapková, jež vystudovala muzikoterapii na UP Palackého v Olomouci. Zahrá-
la nám na zajímavé nástroje, měli jsme možnost zahrát si na tibetské mísy, rozezvučet zvon-
kohru a další. V rytmu šamanských bubnů si spontánně zatancovala Míša s Mirkou. I Kamča 
byl také velmi aktivní. Měli jsme možnost vyzkoušet si a poslechnout nástroje, které tak často 
nemáme možnost shlédnout. Vše jsme také zdokumentovali na kameru. Bylo to určitě pro 
všechny příjemný zážitek a milé setkání. 

  
 



  

 

  
Bowling 
Ve čtvrtek jsme byli hrát bowling. Změřili jsme navzájem své síly v hodu koulí na kuželky. 
Padla sem tam i nějaká desítka. Všichni si to náramně užili. S pomocí Lenky si párkrát hodil i 
Vítek, Radek a Luděk a moc se jim to líbilo. Ptáte se, kdo to tentokrát vyhrál? No královnou 
Bowlingu byla opět Jana, takže ani chlapi siláci neměli tentokrát šanci. Na závěr jsme si dali v 
restauraci výborný oběd. A nejlepší byly smažené tvarůžky. Smrádeček nám nevadil. 

 

 

  
Hurá do cirkusu! 
Ve čtvrtek jsme uskutečnili výlet do Olomouce do cirkusu Berousek. Představení bylo velmi 
pěkné a všichni odcházeli spokojení. Robčovi se nejvíc líbil slon, to jak byl veliký a vycvičený, 
zato Míša se ho bála a David byl zase nadšený z medvědů, protože byli úžasní a vrcholem je-
jich vystoupení byla jízda na motorce.  Nejvíc vše prožíval Kamča. Tleskal a jásal celé dvě 
hodiny. Jiří Berousek  nam předvedl drezůru asi 40 zvířat, koní, poníků, oslů a velbloudů. 
Klobouk dolů před jeho talentem v žonglování s raketami a míči. Je to skutečný profesionál. 
Všichni muži velmi obdivovali rumunskou akrobatku na stuhách. Celé přestavení vylepšoval 
francouzský šašek. To jsme se nasmáli. Jen Katku a Jiřinku mrzelo, že se nestihly s Jiříkem 
vyfotit. Je to fešák. Tak že příště zas. 

  

 

 

  
Ples pro Jasněnku – Uničovský zpravodaj  
Pro zdárný chod Občanského sdružení Jasněnka, které se věnuje osobám se zdravotním po-
stižením, je významným přínosem výtěžek z městského plesu, určený pro potřeby a provoz 
Jasněnky. Tento ples se konal 21. února ve Střelicích a my cítíme potřebu poděkovat vedení 
města Uničova a zaměstnancům městského úřadu za snahu touto formou pomoci našemu 
zařízení obstarávat finanční prostředky pro zajištění jeho provozu. Nemalý dík patří také 
sponzorům, pro které byl ples příležitostí přispět finančním obnosem na podporu činnosti 
sdružení i věcným darem do tomboly. Získané finanční prostředky budou využity k doplacení 
zbylé částky za pořízení bezbariérového automobilu a také na provoz Jasněnky. Poděkování 
sponzorům je navíc podtrženo obrovským významem konání této benefiční akce, neboť výtě-
žek nemalou měrou přispívá k existenci stacionáře a poskytování kvalitních služeb… 

  

 



  

 

 Výlet za sněhem Praděd - Ovčárna II.  
O den později se vydala na hory i druhá skupina. Tentokrát jsme vyrazili pouze s našimi auty 
už v menší sestavě a bez pronajatého minibusu. Dnes jsme zaparkovali s bovy hned za Ov-
čárnou na příjezdové cestě k hotelu, kde se dalo sjíždět mnohem líp, než včera. Odvážlivci 
jako Kamča, Jarda a Míša jezdili z kopce úplně sami. Ostatním jsme pomáhali tím, že jsme 
jezdili z kopce s nimi, nebo jsme za nimi utíkali. Nálada byla moc prima. Sněhu i sluníčka bylo 
opravdu požehnaně a na závěr před odjezdem jsme se vyfotili s vysílačem v pozadí.  

 

 

  
Výlet za sněhem Praděd - Ovčárna I. 
Přestože se už v nížině hlásilo jaro, nic nebránilo, abychom se vydali za sněhem do hor. Kam 
jinam než na Ovčárnu. Tuto zimu si tu krásu nikdo moc neužil a tady ho ještě dost zbylo. A 
tak se vytáhly sáně, boby, teplé čepice a hurá na vršky. Čekala nás příjemná procházka a 
pravý sníh. Lyžaři nám svištěli kolem uší a především Jana s Davidem jízdou na bobech do-
kázali, že i jim to dobře fičí. Ani Romča se nevzdával a vychytával techniku bobování. Mezi 
smrčky bylo hezky a taková svačinka v borůvčí, to byl zážitek. Horské sluníčko se každému 
podepsalo na tvářičky. Spokojeni po pěkném výletě jsme se vraceli domů na oběd. Zdravé 
ovzduší prospělo zvláště malé Aničce a Tomíkovi, kterým se dnes bude dobře spát. 

  
 

 

 

Návštěva miss 2014 Jany Doležalové 
Svojí návštěvou nás poctila Miss 2004 Jana Doležalová, která je patronkou Jasněnky. Prošla 
si celé zařízení a nahlédla do každé ze tříd, kde probíhaly nejrůznější činosti. Školáci se vě-
novali školním povinnostem, nácviku čtení a psaní.  Ve stacionáři se zastavila ve skupině, 
která pletla košíky a v další se zúčastnila dramaterapie.  Jana se pak sešla s našimi dospělá-
ky a proběhla zajímavá beseda.  Byly kladeny otázky na tělo, například Radek se zeptal, zda 
pije ráda kávu a jestli ano, že by ji sám připravil.  Paní Doležalová přinesla dětem drobné dá-
rečky a laskominy. Davča s Mirečkou ji na závěr popřáli hodně úspěchů. Mirka nezapomněla 
dodat, že má pozdravovat všechny v Praze a obdarovala ji květinou. 

  
 



  

 

  
Karneval 
Než se přihlásilo jaro březnem, rozveselil nám poslední únorový den karneval s hrami a tan-
cováním.  Když je v zimě málo vitamínů, vynahradí to aspoň ovocné dovádění. Šikulové hle-
dali na čas pecky z třešní i lahvičku s jablečným moštem. V košíku s hruškami čekala zaslou-
žená odměna. A nesoutěžil jen tak někdo. Vedle princezen přišli také kovbojové a květinkový 
panáček Michálek nám spolu s beruškami z Mrňousků ozdobil hru na barevnou šmorůvkovou 
louku. Bylo štěstí, že se nedostavila Karkulka. To udělala dobře, protože František jako vlk 
vypadal docela nebezpečně. V únoru slavil narozeniny Ráďa, který po vyluštění ovocných 
hádanek nemohl dostat nic jiného než karnevalové hodiny.  

  
 

 

  
Olympijské hry v Jasněnce 
Další významnou akcí, která se ve stacionáři uskutečnila, byly olympijské hry. Probíhaly ce-
lých 5 dní od pondělí do pátku. První den proběhlo zahájení olympijských her, poslech hym-
ny, seznámení s historií olympiády a také zapálení olympijského ohně. Hořící louč zažehl 
Zdenek s Kamilem a upevnili ji do středu kopce na zahradě. Další dny na nás čekala spousta 
disciplín, jako třeba maratón v podobě svižné chůze na Šibeník, závody na zahradě, plavání, 
florbal a další. Při maratónu jsme podle krokoměru ušli 3 677 kroků. Veškerému našemu 
snažení předcházela příprava v podobě výroby vlajek, olympijských kruhů a dalších kulis. 
Všichni jsme si týden v pohybu užili a pořídili spoustu fotek a nějaké video.  

  
 

 

  
Bowling 
Dnes jsme se symbolicky rozloučili s uplynulým pololetím návštěvou restaurace Na hradbách. 
Tam jsme měli objednané 2 dráhy na bowling. Využili jsme zvednuté bočnice ke hře a tím by-
lo zaručeno, že každý byl úspěšný. Po očku jsme také pozorovali číšnice, které nám nosili na 
předem rezervované stoly úžasné a oku lahodící zákusky. Zpočátku jsme měli obavy, že se 
spletli, protože nic takového jsme si neobjednali, ale byla to pozornost podniku a překvapení 
pro nás. Jídlo bylo krásně připravené a všichni jsme si moc pochutnali. 
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Příjmy celkem:  6 081 962 Kč 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 2 181 876 

 z toho: Příjmy od úhrad uživatelů 1 059 510 

  Sponzoři a nadace 1 121 366 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 3 597 800 

 z toho: MPSV ČR 2 960 000 

  Město Uničov a obce 411 000 

  Olomoucký kraj 226 800 

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 303 286 

 z toho: Úroky 15 742 

  Úřad práce 60 000 

  Nájem 1 000 

  Vyúčtování služeb 90 303 

  Strava zaměstnanci 62 220 

  Ostatní 74 021 

 
Komentář: 
 
V roce 201 poskytlo MPSV ČR dotaci ve výši  2 960 000 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 226 800 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.  Položka 
ostatní obsahuje příjmy za prodej vozidla ve výši 73 900 Kč a vrácené pojistné. 
 

Výdaje celkem:                                                        5 190 622 Kč 
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 1 725 535 

 v tom: Materiálové náklady celkem 349 572 

 v tom: Potraviny 12 270 

  Kancelářské potřeby 8 693 

  Vybavení (DNHM) 0 

  Vybavení (DDHM) 46 852 

  Drobný hmotný majetek 10 025 

  PHM 142 774 

  Jiné materiálové náklady 128 958 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 991 572 

 v tom: Energie 258 259 

  Opravy a udržování 54 966 



  

  Cestovné 68 268 

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 47 920 

  Právní a ekonomické služby 150 800 

  Školení a kurzy 15 800 

  Revize 37 941 

  Nájem 0 

  Jiné ostatní služby 79 480 

  Fakultativní služby 41 250 

  Stravné klientů 174 668 

  Stravné zaměstnanci 62 220 

 v tom: Ostatní provozní náklady 384 391 

 v tom: Bankovní poplatky 8 534 

  Penále a pokuty 587 

  Pojištění majetku a činnosti 44 367 

  Odpisy majetku 320 953 

  Zákonné pojištění mezd 9 950 

 

v tom: B) Osobní náklady celkem 3 215 087 

 v tom: Mzdové náklady 2 427 845 

 v tom: Hrubé mzdy 2 321 080 

  Dohody o provedení práce 106 765 

 v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 787 242 

    

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

 
Komentář:                    
 
Mimo uvedené výdajové položky byla uhrazena částka 543 265 Kč na nákup bezbariérového 
automobilu. Zálohová faktura ve výši 459 000 Kč byla uhrazena v roce 2013. Celková cena 
automobilu po bezbariérových úpravách činila 1 002 265 Kč. 
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2014 byl účetní zisk ve výši 348 075 Kč. Účetní 
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce 
2015.  
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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.   
 
V roce 2014 sdružení pečovalo o 40 klientů s dominujícím mentálním postižením různého 
stupně ve věku od 6 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 v září na to samé místo a 
byli také velice spokojeni.  
 
Novinkou bylo uskutečnění rekondičního pobytu klientů s jejich rodiči, který financovala firma 
VHH Thermont. Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Bozeňov. Tento pobyt se také 
velmi podařil. 
 
Do roku 2014 si sdružení stanovilo za cíl obstarat zbývající částku na zaplacení 
bezbariérového automobilu na svážení klientů Jasněnky, což se také podařilo a automobil 
byl v tomto roce splacen.  
 
Dalším cílem pro rok 2014 bylo dokončení opravy fasády na garáži. Také tento cíl se v létě 
podařilo splnit.  
 
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 
 
 


