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PPřřeeddmměětt  ččiinnnnoossttii  
 
Jasněnka, z.s. je zapsaný spolek příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Spolek Jasněnka, z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem 
občanů, vykonávajícím společensky prospěšné činnosti, vedoucí ke zkvalitnění života osob 
s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou se spolkem ve smluvním vztahu (dále 
jen „cílová skupina“). 

 

Hlavní činnosti spolku: 

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

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

3. Přeprava osob cílové skupiny osobními automobily v rámci činností spolku. 

 

Vedlejší činnosti spolku: 

Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která může 
spočívat též v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti 
nebo hospodárného využití spolkového majetku. O zahájení, přerušení či ukončení takové 
činnosti, jakož i o jejím předmětu rozhoduje rada spolku. 

Činnost spolku Jasněnka spočívá ve vytváření efektivních modelů péče a podpory osobám 
s mentálním a kombinovaným postižením. Za tím účelem spolek provozuje Stacionář 
Jasněnka, jako zařízení sociálních služeb.   

Sociální služba je ve Stacionáři Jasněnka poskytována dle ustanovení § 46 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a její rozsah je blíže 
specifikován v ustanovení § 12 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

jako svůj veřejný závazek. 

 

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. Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele. 

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

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

covníků. 

 

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 poru-

chou a psychózou,   

- osobám, jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bowling - 18. 12. 
Po akci  "Prostřeno", kdy se všichni snažili a připravili si navzájem skvělou hostinu, přišla odměna v podobě pá-
tečního bowlingu. Dešťové kapky nás neodradily a úderem 10:00 se začaly vrhat koule na ustrašené kuželky. 
Málokdy to ustály,  zásahů bylo plno, radost pohledět. Obsadila se první místa, tentokrát perlila Michalka 
s Jardou. Míša přímo skákala radostí. K živé hře nechybělo ani pohoštění – kávička a hranolky. Obsluha byla 
velmi pozorná a ochotná. Mimo servírovaných dobrot, nám darovala i balónky, takže se nám to dobře letělo 
zpátky do Jasněnky. Dopoledne bylo příjemné, pěkně jsme si to užili.  
  

 

 
 

Hokejisté HC Olomouc pro Jasněnku (z webových stránek HCO) - 17.12. 

Až do 13. prosince jste měli možnost nosit pod vánoční stromeček u ledové plochy na olomouckém zimáku 
dárky, a udělat tak radost těm, kteří nemohou vánoční svátky strávit se svými blízkými nebo kteří jsou nějak 
zdravotně znevýhodněni. Ve čtvrtek 17. prosince pak hráči olomouckého áčka předali dárky klientům Stacioná-
ře Jasněnka, který poskytuje služby mentálně postiženým a dětem na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici 
Olomouc. Reprezentační pauzu vyplnili olomoučtí hokejisté i dvoufázovými tréninky. A právě mezi jedním tako-
vým, ve čtvrtek 17. prosince, došlo na předání dárků, které jste až do zápasu s Hradcem Králové mohli nosit 
pod stromeček u ledové plochy. Na dopolední trénink tak dorazilo 14 klientů organizace Jasněnka, která se 
stará o mentálně postižené děti a dospělé. I klienti Jasněnky patří mezi olomoucké fanoušky, a tak se nejprve 
podívali na trénink A týmů, vyfotili se s několika hráči a Jiřím Trvajem, a poté se svým doprovodem absolvovali 
exkurzi po stadionu, kdy si prohlédli rolbovnu, posilovnu a ošetřovnu. Na konci všeho čekalo skupinku fanouš-
ků překvapení v kabině olomouckého áčka – setkání s hráči i stůl plný hraček a plyšáků. 
  

 

 

Silvestrovské "Prostřeno" - 16.12. 
Jak víme, Silvestr je nejen jméno, ale i poslední den v roce, a tak skupina Lenky a Marcelek byla v řadě "Pro-
střeno" jako poslední. Téma našeho dne byl Silvestr a úkolem bylo vyrobit netradiční slámku. Z našeho jídel-
níčku nikdo nemohl poznat, co jim to vlastně uvaříme. Chtěli jsme jim udělat překvapení a zároveň hádanku. 
Místnost jsme přizpůsobili tak, aby se dalo po ochutnávce i tancovat, protože se na silvestra lidi hlavně baví, 
tančí a veselí. Samozřejmě nechyběl ani ohňostroj a odpočítávání posledních okamžiků starého roku. 
  

 



  

Návštěva na SOŠ Hotelnictví a turismu v Uničově - 10.12. 
Ve čtvrtek  jsme se  všichni vydali na SOŠ v Uničově, kde pro nás zdejší studenti opět připravili bohatý pro-
gram. Při úvodu nám paní  profesorka prozradila, že se takto scházíme již podvacáté. (!) To mluví za vše. A 
pak už se do toho studenti zase pěkně obuli. Protože ke svátkům patří pohádkové příběhy, nechyběly tři pěkně 
sehrané ukázky. I úkoly byly  vhodně připravené. Zvládl je skoro každý a mohl tak pocítit radost, že něco dove-
de. Bez společné diskotéky a zpívání koled by se to také neobešlo. Jarda se při tancování spokojeně usmíval, 
Jana,  Nikolka a Míša zpívaly před všemi Půlnoční. Mirečka nadšeně předala zasloužený dárek paní profesor-
ce a studentům, kteří nám udělali touto akcí velikou radost. Nejen ten voňavý  punč a perníčky, co se v chodbě 
rozdávaly, provoněly už tak příjemnou atmosféru, ale i dobrá vůle, přátelství a vstřícnost, kterou nám tady 
všichni věnovali stojí za poděkování. Tak tedy: děkujeme!!!  
  

 

 

  

Vánoční  "Prostřeno" - 9.12. 
Ve středu to vypuklo ve skupině A. Dvoudenní přípravy se blíží ke konci. Ráno ještě nějaké dokončení pokrmů 
a výzdoby ryze vánoční. Začíná totiž štědrovečerní „Prostřeno.“ Vyzbrojili jsme se štrúdlem s jablky a ořechy. 
Abychom měli i ty penízky,  podával se čočkový salát. Jako rybka na štědrý večer byl toust  s rybí pomazánkou 
ve tvaru kapříka. Z misek se na nás tetelily pečené brambory. Vánoční ovocný nápoj voněl, světýlka blikala a u 
rozsvíceného stromečku čekaly malinkaté sladké dárky pro naše ostatní kamarády ze stacionáře.  Před obě-
dem nás navštívili, pojedli, zazpívali  si koledy a bylo nám s nimi dobře. Snad jsme si trošičku užili něco z toho  
dne, na který se všichni celý rok těšíme.   
  

 

 

  

Předvánoční setkání se studenty  Gymnázia Uničov - 9.12. 
V pondělí jsme přijali pozvání od studentů uničovského gymnázia. Paní učitelka a studentky 2.A nás zavedly 
do učebny výtvarné výchovy, kde celé setkání probíhalo. Společně jsme tvořili papírové andílky, vánoční přání 
a výtvarné dílo na téma: "Co si přeji od Ježíška“. Celé setkání se neslo v duchu blížících se vánočních svátků a 
příjemného kamarádského povídání. Dokonce i naši hoši Romča, Davča, Robča a Honza ztratili ostych a 
s děvčaty si pěkně při práci povídali (to se jim líbilo samozřejmě nejvíc). Těšíme se na nějaké další setkání, 
třeba u nás v Jasněnce příští rok a společně oslavíme například Velikonoce. 
   



  

Mikuláš - 4.12. 
Ráno jsme přijeli do stacionáře s malými obavami, někteří z nás se totiž  trošku báli čerta. Když zavelel Miku-
láš s andělem, čert poslouchal, ale i tak se mu skoro  podařilo ukrást nadílku a upalovat pryč. Zkusili jsme si ji 
tedy  vysloužit koledou, básničkou. Beatka nás zachránila, pěkně zahrála novou koledu na flétničku. Mikuláš se 
přívětivě usmíval a anděl se chopil rozdávání balíčků, co potěšily velké i malé. Když se už odebírali dál,  přišel 
čas obdarovat nebeské bytosti, nakonec i toho čerta, že si nás neodnesl. Svíčkou, co vyrobili velcí šikulové, si 
posvítí na dlouhou večerní cestu zpátky. Bylo to příjemné dopoledne, které v nás zažehlo radost z blížících se 
Vánoc. Děkujeme Všem protagonistům! 

   

Mikulášské „Prostřeno“ - 3.12. 
Ještě den před příchodem Mikuláše jsme si udělali ve skupině Jarka a  Ivety mikulášské Prostřeno. Celé této 
akci předcházela náročná příprava všech. Tisk pozvánek, vymýšlení jídelníčku, masek, dekorací a také samot-
ná příprava pokrmů. Ráďa se pustil do mikulášského punče a nakrájel nám všechno ovoce, Honzík a Robin 
připravovali kokosový moučník a také se podíleli na přípravě ďábelské náplně na topinky, u toho také nechyběl 
Kamča s Míšou, kteří potírali topinky česnekem. Beátka pomáhala, kde se dalo. Pája především ochutnával, 
ale vyzkoušel si také válení těsta válečkem. Davča s Ráďou Z. nám krásně nazdobili stůl a pomáhali nalévat 
punč do sklenic. Samozřejmě, jako v „Prostřenu“ jsme nestíhali s úklidem. A protože jsme nechtěli přijít o jediný 
bod, nastrkali jsme všechny poválené věci do koše s prádlem a doufali, že se na to nepřijde. A kdo si myslíte, 
že odhalil naši fintu? No přece Marcelka M., které nic neunikne.  Všichni jsme si výtečně pochutnali, někteří se 
dokonce přejedli natolik, že je pořádně tlačilo břicho, no prostě se nedalo odolat, že Robčo?  

 

Halloween 2015 - 5.11. 
Listopad nás vítá mlžným oparem, ze kterého vystupují různé stíny, připomínající strašidla a jiné obyvatele ča-
rovných zákoutí. Ale dnes jim snad byla zima a proto se nastěhovali do Jasněnky. Úderem čtvrté hodiny odpo-
lední návštěvníkům otevírají dveře upíři,  duchové, kostlivci a s úsměvem  uvádí první návštěvníky. Na chod-
bách blikala světýlka, která nás zavedla k různým úkolům. Na interaktivní tabuli čekaly pod obrázky hádanky 
s úryvky z pohádek se strašidelnou tematikou. Spícího jedovatého pavouka každý obcházel, aby se neprobudil. 
Anička s Ráďou  raději potichu nanosili mláďata  do jeho hnízda, Dominik měl dobrou mušku při střílení do 
dýně. U kostlivce jsme se mohli zabalit jako mumie, ježibaba marně hledala v netopýřím guláši klíče od hřbito-
va. Robin s Davidem ji pomohli, jinak by nemohla zamknout a  strašidla by dělala neplechu po celý rok. Perlou 
byla návštěva čarodějnice, které při vstupu každý donesl něco do kotle na omlazující nápoj. Jeden rybičku, 
druhý zase pavoučka nebo prst. No, to byla dobrota. Poslední komnatu obývala roztomilá víla. Ta seděla s lu-
cerničkou u rybníka a hlídala poklady. Tam si každý našel odměnu.  

 



  

Rekondiční pobyt v Malé Morávce - 14.9. 
V týdnu od 14. 9 . – 18. 9. 2015 byste nás v Jasněnce marně hledali. Nabalené tašky naplnily auta a my jsme 
vyrazili na rekondiční pobyt do Malé Morávky. V chatě Lucka na nás čekalo plno hezky strávených chvil 
s kamarády. Opékání buřtíků, hry a zpívání venku do mikrofonu -  to se u karaoke stali všichni profesionálními 
zpěváky. Hezky se to poslouchalo. Na zelené trávě byl prostor pro hry s míčem, u stolu pod lipami se zase hrá-
ly deskové hry. Všichni se pěkně bavili, ale i báli. Ve středu večer jsme totiž zažili strašidelnou hodinku při stez-
ce odvahy. Hrůzu z  houkání strašidel ve tmě a létající  paní v bílém nám vynahradila nalezená odměna. Došlo 
i na příjemné výlety. Kamil a Jana nadšeně vrhali bowlingové koule, kuželky se kácely jedna po druhé. Z vy-
hlídkové věže si Roman s Robinem prohlédli za krásného počasí širý kraj. Nechybělo ani posezení u kávičky 
v restauraci, bazén nebo solná jeskyně. S pestrým programem týden uběhl jako voda v potoce za chatou 
Luckou, kterou opouštíme s krásnými zážitky ze společného výletu. Těšíme se, že za rok se tu zase sejdeme.  
  

 

 ZŠ U Stadionu pro Jasněnku - 22.6.   
Pondělní dopoledne nám velmi hezky zpříjemnili žáci 5. a 9. A ZŠ U Stadionu. Za dveřmi na nás čekaly krásně 
sehrané pohádky a zábavné soutěže. U  Lotranda a Zubejdy  jsme se těšili, jak ji statečný doktor vysvobodí. 
Když  dokáceli stromy a princezna ochutnala zdravý chléb s tvarohem, šli jsme zase my změřit své síly na při-
pravených úkolech. Slalom, skládání papírové čepice, bourání kelímkové stěny, kreslení  dlaní, modelování 
kouzelné mističky s fontánkou. Nechybělo ani společné tancování a dlouhý vagón, do kterého jsme se vešli 
všichni. Bylo to hezké dopoledne. Odcházeli jsme s medailí na krku a dobrou náladou. Žáci si vysloužili podě-
kování, malý dáreček a pozvání zase do Jasněnky. Chtěli bychom poděkovat oběma třídám i paní učitelce 
nejen za povedený program, ale také za úsilí, čas i snahu vykonat něco dobrého pro jiné. 
  

 

  

Letem světem s hadroletem - 15.6. 
Dnes se na zahradě v Jasněnce slétlo více fanoušků motorismu. Blíží se prázdniny a hry  Letem světem 
s hadropletem nás měly navnadit. Cestovatelé se pustili do plnění úkolů. Šlo jim to dobře, přestože se na nás 
sluníčko dívalo za sedmero mraky. Ale i tak se  všem podařilo přesypat  i nabrat rýži hůlkami jako v Asii, po-
skládat iglú  Eskymákovi v Grónsku, v Třeboni nachytat párek kapříků, ve Znojmě naházet okurky do sklenic, 
proletět se balonem až do Austrálie, kde si z nás klokani udělali své skokany do party. Ivonka a Luďa  zvládli  i 
nebezpečnou cestu oceánem. Nakonec jsme podle stručné zprávy z policie rozluštili poznávací značku hleda-
ného auta. To byl  tajný kód pro naši odměnu. Už jsme na zádech  cítili první kapky deště, když jsme odstarto-
vali závod hadropletů s řidiči  Kamčou, Robinem a Honzou, kteří v keřích našli přání šťastné cesty všem, co se 
vydají do terénu. Výhru, balík plný dobrot připravený na cesty, si zasloužili všichni bez rozdílu.  

 



  

Hawaii - 4.6. 
Začíná nám doba dovolených. Samozřejmě nemůžeme jen tak lelkovat, a proto jsme si vymysleli zajímavý pro-
gram, o němž z uživatelů nikdo nevěděl. Jako obvykle jsme si seděli u svačiny, když se náhle rozrazily dvěře. 
V nich stála za pošťáka převlečená Marcela M. a nesla doporučený dopis. Beátka se chopila jeho přečtení. A 
co tam bylo? Přece výhra v podobě zájezdu na Hawaii. Všichni se museli shodnout na tom, zda vůbec na do-
volenou chtějí. Samozřejmě, že nikdo nebyl proti. Cesta se konala letadlem. Leňa přilepila letadlo na výtah a 
všichni byli převezeni letecky do vrchního patra. Tam již čekal zástupce cestovní kanceláře a uvedl hosty do 
hotelu. Ještě předtím však byl každý účastník zájezdu ozdoben dle tradice květy do vlasů. Nabídka programu 
cestovní kanceláře byla bohatá, následovaly hawaiské tance, tanec s hořícím ananasem a další hrátky. Po té 
všechny čekalo překvapení. Prozatím nikdy nevyužívaná terasa se proměnila v ten pravý ráj.  Zaměstnanci do-
nesli lehátka, použili na sezení vaky ze stacionáře a terasu nazdobili květinami. Mladá číšnice Terezka (prakti-
kantka) se ujala své role a přijímala nabídky na občerstvení. Každý si mohl vybrat z několika nápojů. Ledová 
káva, míchané nápoje s ovocem a jiné. Holky se měly co ohánět, aby splnily přání všech dovolenkářů. Na zá-
věr hodování byl rozdán zmrzlinový pohár. Dovolená se vydařila a počasí nám opravdu přálo. 

 

  

Člověk člověku - SOŠ sociální péče a služeb Zábřeh - 3.6. 
Už několikátým rokem se zúčastňujeme sportovně kulturní akce Člověk člověku v Zábřehu na Moravě. Studenti 
se svými učiteli připravili na hřišti 12 stanovišť s nejrůznějšími úkoly zaměřenými na pirátskou tématiku. Inspi-
rovali se filmem  Piráti z Karibiku. Studentky měly krásné kostýmy a pěkně malované kulisy. Naše posádka lodi 
Hanka W., Hanka R., David, Robin, Bety a Domča splnili na jedničku všechny zadané úkoly, podívali se na vý-
cvik asistenčních psů a nakonec z rukou pana ředitele dostali medaile na krk. Dobrá kávička a oplatek na závěr 
nemohly chybět. Těšíme se  na příště.  
   

  

 

Závody v atletice - 21.5. 
Ve čtvrtek jsme jeli na atletické závody do Šumperka. Cestu tam i zpět jsme absolvovali vlakem. Počasí bylo 
trochu studené, ale hlavně že nepršelo. Každého z nás čekala nějaká disciplína. Běhalo se  60 metrů, 400m, 
házelo se koulí a skákalo do písku. Jarda, Dominik, Honza, David, Jana a Betynka  se moc  snažili. Všichni  do 
toho sportování dali co mohli.  S medailí  a pohárem nakonec odešla děvčata. Bety měla ze skoku  do dálky  
bronz  a za běh  400 m stříbro.  Jana  získala ve skoku do dálky zlatou medaili.  Než jsme se vydali na cestu 
zpět,  zašli jsme si na kávu a dezert. Jestli bude atletika příští rok, rádi pojedeme. 
  

 



  

  

Sluňákov - 19.5. 
Ráno padlo pár kapek drobného deště a hned jsme si řekli, že výlet nám nejspíš proprší. Přijel si pro nás pěk-
ně prosklený mikrobus. A protože nás je ve stacionáři hodně, jela i obě červená auta. Jelo se do Horky na Mo-
ravě, kde se nachází ekologické centrum „Sluňávkov“. Jen co jsme vystoupili z autobusu, začalo svítit  krásně  
sluníčko, které vydrželo svítit po celou dobu,  takže se někteří pěkně opálili. Průvodce nám dělal pan Přemek, 
který nám povídal o zajímavostech v areálu. Viděli jsme mosty s nápisy, které měly představovat naše základní 
smysly. Viděli  jsme dům rodiny bobra a taky  tajemnou jeskyni. Úžasná byla vyhlídka z dřevěné  polokoule, 
nebo ukázka, jak rychle teče řeka klikatá a jak rovná. Zajímavý byl i hudební koutek s xylofonem a ozvučnými 
předměty. Nejvíc se  nám však líbila rajská zahrada ve tvaru lodi. Výlet se nám moc líbil. 
  

 

  

Motýlí farma - 14.5. 
Naši školáci se pustili do zajímavého projektu, sledují vývoj motýlů od housenky, kukly až po vznik samotného 
motýla. Zakoupili si housenky i s krmivem. Ty pravidelně krmí, starají se o ně a netrpělivě čekají, než se za-
kuklí. Potom budou pozorovat, co se bude dít. Pozvali i nás ze stacionáře, abychom nakoukli, jak takový vývoj 
motýlů vypadá. Nejvíce se o tento experiment zajímá Honza T., který se nás i přes víkend netrpělivě táže, zda 
se již housenky zakuklily. Jsme zvědaví, jak to s těmi motýlky nakonec dopadne a zda se jim křídla pěkně vy-
barví… 

   

Opékání na zahradě - 7.5. 
Na tento den jsme naplánovali opékání na zahradě. Ještě ve středu pršelo a bylo venku docela zima. Ale po-
časí nám přálo a ve čtvrtek bylo nádherně. Obloha bez mraků a sluníčko. Nic víc jsme si nemohli přát. Opekli 
jsme si buřtíky, které jsme si donesli z domu. Zdena na zahradě projel sekačkou několik klikatých cestiček a 
vytvořil tím bludiště, kde byly ukryté úkoly. Bylo to prima, ale nebylo všemu překvapení konec. Kde se vzali, tu 
se vzali, objevili se rodiče Jardy Filipa a donesli pro všechny velkou termosku točené zmrzliny. Všichni se rych-
le snažili dokončit úkol v bludišti, aby se mohli co nejdřív pustit do mlsání. Tímto rodičům Jardy Filipa děkujeme 
za všechny obdarované kamarády. 
   



  

Flora Olomouc - 24.4. 
Milovníci květin a přírody se s námi vydali na letošní jarní Flóru Olomouc. Tam jsme shlédli spoustu krásných 
květin a zajímavostí. Zaskočilo nás však obrovské množství lidí. Předpokládali jsme, že jich bude hodně, ale 
s takovými davy jsme nepočítali. Prodírali jsme se tím chumlem a dávali si pozor, abychom se navzájem ne-
ztratili. Všichni dychtili po semínkách, sazeničkách a tísnili se u stánků. Přesto jsme si našli pěkný koutek na 
lavičce a dali si svačinku (bez toho ani ránu!). Někdo si koupil kávu, kofolu a jiné dobroty. Poslechli jsme si 
pěkné melodie, které tam hrála jedna hudební skupina, a bylo nám dobře. Někteří mlsouni si koupili zmrzlinu. 
Cestou zpět si v autě někteří zdřímli, jak byli utahaní.  Uvidíme, zda se nám podaří ještě příští rok na Flóru po-
dívat. 
  

 

 

  

Akce traktor - 23.4. 
Ve čtvrtek ráno na pár zájemců čekalo překvapení.  Nikdo z nich však nevěděl jaké.  Pepa nabral úplně plné 
auto kluků a holek a odvezl je na neznámé místo, kde měl domluvenou schůzku s panem traktoristou, který 
všem umožnil jízdu traktorem s pluhem, a společně vláčeli pole. A proč se to všechno vlastně uskutečnilo? 
Splnili jsme přání Kamčovi a ostatním klukům, kteří jsou milovníci velkých aut a strojů. Děvčata byla také nad-
šená.  Po návratu do Jasněnky všichni vykládali své zážitky a byli opravdu šťastní. 
  

 

 
 

"Prostřeno"  - 9.4. 
Každý z nás viděl v televizi alespoň jednou pořad o vaření Prostřeno. Nechali jsme se inspirovat a řekli si, že si 
ve stacionáři uděláme taky takovou soutěž. Vymyslela se témata a každá skupina dostala úkol, který má splnit. 
Ve čtvrtek vařila skupina Ivety a Lenky. Téma bylo saláty a úkol dne káva. Připravili jsme tedy čtyři druhy salá-
tů. S úkolem týdne jsme se taky dobře poprali. Honza našel na internetu nějaké informace o kávě. Ty jsme si 
přečetli, po té proběhla ochutnávka různých druhů káv a museli jsme uhádnout, co pijeme. Leňa donesla různé 
mlýnky na kávu, vyzkoušeli jsme si mletí zrnek a přivoněli si k čerstvě pomleté kávě. A samozřejmě se neza-
pomnělo ani na šmejdění. Našim hostům chutnalo. Jsme velmi zvědaví, jak nás ohodnotí. A kam půjdeme příš-
tě? Přece do skupiny Jany a Marcelek. 
  

 



  

Taneční dopoledne s kamarády - 18.3. 
Malý sál v budově kina se 18. března otřásal v základech. Aby nám nebylo smutno a bylo více tanečníků, po-
zvali jsme i hosty. Pozvání na náš candrbál přijali jak kamarádi z Vincentina Uničov, kteří se nedávno přistěho-
vali, tak i kamarádi z Rybníčka u Litovle. Na toto taneční dopoledne si někteří vzali masku, a ti co nechtěli tak 
se moc pěkně společensky oblékli. Po tanečním parketu se proháněla například čertice, zajíc a kuřátko, vojáci, 
víla, zahradník, kouzelnice, sluneční kluk, známá modelka Luďka s blond vlasy, krásná princezna a spoustu 
dalších nastrojených kluků a děvčat. Z počátku se všichni mezi sebou trochu styděli, ale známé hity a soutěže 
nás pomalu dostávali do varu.  Pro všechny bylo připraveno i malé občerstvení.  
   

Snoezelen Olomouc - 13.3. 
Dnes jsme si naplánovali výlet do Olomouce. Cílem našeho putování byl veřejný snoezelen. Terapie v prostředí 
snoezelenu byla vedena lektorkami. Tématem byla voda. Procvičili jsme všechny naše smysly. Ochutnávali 
jsme  různé druhy vody, čokoládu, ovoce a museli jsme určit, co máme v ústech a jakou to má chuť. Využili 
jsme i vodní postel, na níž byla světelná vlákna reagující na zvuk. Tuto technickou pomůcku si nejvíce užil Ka-
mil s Jirkou. Spustili salvu smíchu, tleskali a ovládali tak barvu vláken. Všichni okolo byli z jejich reak-
ce uchváceni.Také jsme procvičovali hmat, poznávali jsme předměty v krabici, procházeli jsme se v různých te-
rénech a tím stimulovali plosky nohou. Eva si nejvíce užila masáž zad pomocí speciálního přístroje.  
   

Ples pro Jasněnku  - 20.2. 
I v letošním roce, přesněji 20. února 2015, se konal benefiční ples města Uničova, kde byl výtěžek z prodeje 
losů do tomboly věnován našemu občanskému sdružení Jasněnka, které pečuje o děti a dospělé osoby 
s těžkým zdravotním postižením. Touto cestou chceme poděkovat vedení města Uničova a všem jeho zaměst-
nancům, kteří se podíleli na přípravě plesu. Tato událost se tentokráte nesla v duchu období Rakouska – 
Uherska a byla pro všechny příjemným společenským i kulturním zážitkem. Velké poděkování patří taktéž 
všem sponzorům, kteří finančně přispěli na činnost Jasněnky prostřednictvím městského plesu. Dále děkujeme 
všem, kteří poskytli věcné dary do letošní bohaté tomboly. A v neposlední řadě děkujeme i těm, kteří se tohoto 
plesu účastnili a tím podpořili činnost občanského sdružení Jasněnka. Získané finanční prostředky z této akce 
využijeme pro zajištění provozu zařízení a další zkvalitnění poskytování služeb pro naše klienty.  Všech darů si 
velice vážíme a děkujeme za vaši podporu i v tomto roce.  
(Uničovský zpravodaj 26.2.2015) 
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Příjmy celkem:  5 221 128 Kč 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 1 655 997 

 z toho: Příjmy od úhrad uživatelů 1 107 697 

  Sponzoři a nadace 546 700 

  Členské příspěvky 1 600 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 3 132 100 

 z toho: Olomoucký kraj 2 679 100 

  Město Uničov a obce 453 000 

    

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 430 031 

 z toho: Úroky 7 171 

  Úřad práce 54 000 

  Nájem 1 000 

  Vyúčtování služeb 91 972 

  Strava zaměstnanci 53 444 

  Ostatní 225 444 

 
Komentář: 
 
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 fakultativní služby uživatelům a 
finanční vyrovnání odpisů majetku – automobil Ford Transit. 
 

Výdaje celkem:                                                       5 173 818 Kč 
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 1 770 963 

 v tom: Materiálové náklady celkem 320 457 

 v tom: Potraviny 12 115 

  Kancelářské potřeby 10 433 

  Vybavení (DNHM) 4 980 

  Vybavení (DDHM) 60 913 

  Drobný hmotný majetek 10 896 

  PHM 116 287 

  Jiné materiálové náklady 104 833 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 997 141 

 v tom: Energie 303 672 

  Opravy a udržování 39 885 

  Cestovné 79 391 



  

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 49 087 

  Právní a ekonomické služby 161 000 

  Školení a kurzy 31 600 

  Revize 22 638 

  Nájem 0 

  Jiné ostatní služby 49 234 

  Fakultativní služby 41 310 

  Stravné klientů 175 298 

  Stravné zaměstnanci 44 026 

 v tom: Ostatní provozní náklady 453 365 

 v tom: Bankovní poplatky 6 028 

  Penále a pokuty 0 

  Pojištění majetku a činnosti 48 568 

  Odpisy majetku 390 313 

  Zákonné pojištění mezd 8 456 

v tom: B) Osobní náklady celkem 3 002 855 

 v tom: Mzdové náklady 2 300 901 

 v tom: Hrubé mzdy 2 069 221 

  Dohody o provedení práce 231 680 

 v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 701 954 

    

v tom: C) Dotace ZŠ speciální Jasněnka o.p.s. 200 000 

 D) Fond oprav 200 000 

 
Komentář:                    
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2015 byl účetní zisk ve výši 47 310 Kč. Účetní 
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce 
2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  

 
 

PPoodděěkkoovváánníí  ssppoonnzzoorrůůmm  
 
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. 

 

MUDr. Veronika Suralová 

 

   

  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 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.   
 
Nejdůležitější událostí pro sdružení byla v roce 2015 změna názvu a přijetí nových stanov. 
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se všechna sdružení již od roku 2014 
transformovala na spolky. Na spolcích bylo dále, aby své názvy a stanovy sladili v souladu 
s tímto zákonem. Členská schůze spolku na svém zasedání dne 9. Září 2015 odsouhlasila 
nový název ve znění: Jasněnka, z.s. (jako zapsaný spolek). Rovněž byly schváleny nové 
stanovy spolku a orgány spolku. Následně byly změny potvrzeny Krajským soudem 
v Ostravě. Změny byly zapsány do spolkového rejstříku. Statutárními zástupci organizace 
byli opět zvoleni Mgr. Miloslava Bártová jako předsedkyně spolku a Mgr. Josef Červinka jako 
výkonný místopředseda spolku. Do rady spolku byli zvoleni: Mgr. Kateřina Heřmanovská, 
Lenka Plisková, Bc. Marcela Foretová, Kamila Zacpalová a Jana Suralová. 
 
V roce 2015 spolek vykonával činnost pro 38 klientů s dominujícím mentálním postižením 
různého stupně ve věku od 6 do 36 let.  
 
Spolek organizoval 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 červnu na školu v přírodě do Malé Morávky a uživatelé stacionáře v září na to samé místo 
a byli také velice spokojeni.  
 
Pro rok 2016 je vytyčen cíl: pořízení bezbariérového automobilu na svážení klientů 
Jasněnky.  
 
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 
výkonný místopředseda spolku 

 
 


