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11..  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 va-

zeb a k zapojení uživatelů do místního společenství a společenského života. Při naší činnosti vychází-

me 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 pracovníků. 

 

Cílová skupina 
 

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

ristickými znaky této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti, dále snížení soběstač-

nosti v základních životních dovednostech – zajistit si vlastními silami péči o svou osobu, používat ve-

řejných míst a služeb, zajistit si vzdělávání a práci - a snížení schopnosti a dovednosti uplatňovat 

vlastní práva. 

 

Sociální služba poskytovaná zařízením není určena: 

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

- osobám s agresivním chováním souvisejícím s nekompenzovanou psychickou poruchou a 

psychózou,   

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

nické 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 potře-

bám 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. 

 
 

 
 

 

22..  PPoosskkyyttoovvaannéé  sslluužžbbyy  
 
 
Zaměření organizace:  Poskytování sociálních služeb 
Druh sociální služby:   Denní stacionář 
Cílová skupina: Osoby s mentálním 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 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 jeho osobními věcmi dodržujeme základní práva uživatele na 

soukromí a jeho svobodnou vůli. Činnost zahrnuje také přesuny z vozíku, židle nebo lůžek, jsou použí-

vány zvedací přístroje a kompenzační pomůcky (chodítka, vozíky, atd.) – tyto prostředky slouží přede-

vším k ochraně zdraví uživatele, ale také pracovníka. Při podávání stravy dodržujeme základní pravidla 

stolování a hygienické předpisy pro stravování. 

2 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 také 

pravidelná osobní hygiena uživatele, vykonávaná samostatně nebo s dopomocí dle potřeb uživatele, 

včetně používání WC. 

3 Poskytnutí stravy:  

- zajištění oběda  
- zajištění celodenního pitného režimu 

Jedná se pouze o poskytnutí oběda, dopolední a odpolední svačinky se neposkytují. Obědy jsou dová-

ženy ze smluvní vývařovny. 

4 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

Prováděné činnosti vychází z individuálních plánů uživatele se zaměřením zejména na smyslovou, ro-

zumovou, pracovní a pohybovou výchovu a ve velké míře také na výchovu. 

Uživatelé si sami volí, která činnost by jim nejlépe vyhovovala. Jsou vedeni alespoň k rámcovému do-

držování 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 výchovné činnosti 
- aktivity zaměřené na nácvik, prohlubování a udržování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností  
- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 
 

5 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 zprostředkovat uživateli kontakt se společenským pro-

středím také v rámci svých akcí nebo akcí jiných organizací. Jedná se o kulturně společenské, spor-

tovní a jiné akce, jako je: návštěva kina, divadla, výstavy, exkurze, koncerty, akce s jinými zařízeními 

sociálních služeb, a podobně.  

6 Sociálně terapeutické činnosti: 

Za sociálně terapeutické 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, soběstačnost, 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 pozi-
tivně, 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. 

 

7 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 komu-

nikaci s institucemi. 

8 Základní sociální poradenství:  

Každému uživateli, který potřebuje radu či informaci poskytuje organizace základní sociální poraden-

ství. Toto poradenství poskytují sociální pracovníci. Cílem sociálního poradenství je bezplatná, důvěr-

ná a nestranná pomoc, která může přispět uživatelům při jejich obtížích.  Základním principem je, aby 

zájemci o službu nebo uživatelé 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 ji-
ných 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 za-
bránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě 



  

- poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny uživateli. 

 

9 Fakultativní činnosti 

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 v případě potřeby uživatele zajišťuje jeho pravidelnou denní dopravu osobními automobily 

spolku za službou a také poskytuje dopravu při akcích stacionáře mimo zařízení. 

 

 
 

 

33..  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 



44..  ČČiinnnnoosstt  ssppoollkkuu  vv  rrooccee  22001177  
 
 

Aukce Miele Uničov pro Jasněnku - 10.1.2017 

 
V úterý  k nám zavítala významná návštěva z uničovské firmy Mie-
le Technika s.r.o. v čele s ředitelem společnosti Ing. Petrem Vo-
dákem. Předali nám finanční obnos z charitativní aukce, kterou 
připravili pro své zaměstnance, včetně krásného katalogu. Na jaře 
nás oslovili, jestli bychom mohli připravit výrobky k prodeji. Všichni 
se hned pustili do práce. Jana pletla košíky, Gábinka pomáhala s 
vyplňováním šitých srdíček, Kamil a Beatka s kamarády vyrobili 
krásné kočky, ty prý mizely  rychle, podotkl pan ředitel Vodák. 
Hosté předali šek na 20 000 korun, Ráďa tomu ani nemohl uvěřit.  
20  tisíc, za to si prý koupí auto! Pan ředitel nás také požádal, 
abychom si to ještě jednou zopakovali. S milými hosty jsme se  
rozloučili  malým vystoupením. Dárcům moc děkujeme nejen za  
štědrý finanční příspěvek, ale i  za dobrý nápad a veškerou náma-
hu, kterou do tohoto projektu vložili. Velmi si toho vážíme. Peníze 
využijeme k nákupu dalšího materiálu pro naše výrobky. 

 

  
Sáňkování  v Karlově - 26. 1 2017 
 
Na čtvrtek jsme se moc těšili. Boby, sáně jsou nachystané, ještě 
svačinka a můžeme vyrazit do Karlova. Venku je krásně, hezké 
chaloupky zdobí bílý sníh. A konečně vidíme očekávaný kopec. 
Kamil za smrkem objevil rolbu, to chtělo  samozřejmě prohléd-
nout. První sáňkaři sjíždějí. Jana měla tak dlouhou dráhu, že brz-
dila o plotek. Denis s Katkou vytáhli sáňky, za tu jízdu dolů to stá-
lo. Tentokrát si dal Robin závody s Jardou. Kdo myslíte, že ztrácel 
v tom svištění čepici? David ji měl pořád ve sněhu. A bez pořádné 
koulovačky nakonec by to taky nešlo. Pěkně jsme se vyřádili.  

  
Turnaj v ping –pongu - 7. 2. 2017 
 
V úterý naskákalo 6 kamarádů do auta a vyrazilo vstříc bojům na 
turnaj ve stolním tenise do nedalekého Šternberka. Turnaj se hrál 
na 2 skupiny, kde z každé postoupili 2 nejlepší hráči do skupiny fi-
nálové. Všichni naši sportovci nechali v tělocvičně všechno. Ně-
kteří skoro i své sportovní náčiní a osobní věci. Kamča hlasitě 
fandil a užíval si i každý svůj dobrý úder. Hanka s Robinem  a Da-
videm měli nejtěžší skupinu, ale dokázali vzdorovat mnohem zku-
šenějším soupeřům. Přestože Bety byla zařazena na soupisku 
poslední, ukázala, že i tento sport ji není cizí. Nejlepší výkon však 
podala Janča, která se probojovala do finálové skupiny a skončila 
na krásném čtvrtém místě. Po turnaji  si všichni vychutnali vydatný 
oběd, kterým byla čtvrtka kuřete a několik krajíců chleba. David s 
radostí pomáhal dojídat i kamarádům, kteří velkou porci nesnědli. 

 

  
Poděkování z Jasněnky - Uničovský ples - 11. 2. 2017 

 
Děkuje všem dárcům, kteří v rámci konání Uničovského plesu dne 
11. Února 2017 finančně přispěli na činnost Jasněnky. Chtěli by-
chom také poděkovat všem, kteří na ples poskytli věcné dary do 
tomboly. Poděkování patří také představitelům města pro jejich tr-
valou finanční i morální podporu, bez které by Jasněnka mohla jen 
stěží vykonávat svou činnost a také děkujeme oficiálním partne-
rům plesu a pořadatelům, kterými byly Rádio Haná a Agentura 
Forsberg.  
  



  

Opět ping-pong - 24. 2. 2017 

 
Po povedeném turnaji ve Šternberku jsme se rozhodli, že uspořá-
dáme turnaj i u nás v Jasněnce. V pátek se sešlo v jídelně 8 nad-
šených stolních tenistů. Do semifinále postoupili všichni favoriti – 
tedy Hanka W., Janča H., Jarda F. a Davča K. Dobré výkony po-
dali i ostatní zúčastnění. Robin s Kamčou si užívali fandění kama-
rádů a Bety s Domčou se prezentovali rovněž několika povede-
nými údery.  Do finále postoupila Hanka s Jardou a o třetí místo 
bojoval David s Janou. Bronzový nakonec skončil Davča, který se 
rozehrál k parádnímu výkonu. Ve finále po třísetové bitvě zvítězila 
Hanka, ale výsledek byl velmi těsný. Krásné druhé místo bral Jar-
da.  Sportovci na stupních vítězů získali medaile a dárkové balíčky 
s dobrotami. Vítězná Hanka navíc dostala pohár. 

 

  
Podpořte nás v Tescu 

 
Zapojili jsme se do projektu obchodního řetězce Tesco „Vy rozho-
dujete, my pomáháme“ a byli jsme vybráni do finálové trojice. Rádi 
bychom Vás poprosili o pomoc při hlasování, které probíhá v Te-
scu Uničov od 8. 3. do 4. 4.2017. Princip je velice jednoduchý. Za 
nákup dostanete žeton, který pouze vhodíte do našeho hlasovací-
ho boxu za pokladnami. Výherní částku chceme použít na nákup 
kláves a netradičních perkusních nástrojů (boomwhackers), které 
by sloužily nám, ale také bychom je půjčovali i našim spolupracu-
jícím organizacím (MŠ, MC Ježeček Uničov …). Děkujeme za 
podporu. 

 

  
Všichni na pódium - 15. 3. 2017 

 
Už minulý rok nám přišlo pozvání ze Střední školy sociální péče v 
Zábřehu na soutěž v tanci, zpěvu a dalších disciplínách mezi spřá-
telenými zařízeními sociální péče a speciálních škol pod názvem 
Všichni na podium. Velmi se nám tam loni líbilo, proto jsme nevá-
hali přijmout pozvání i letos.  Tentokrát nás  bylo  mnohem víc 
včetně věcí, které se sotva vlezly do auta. Zazpívali jsme Gorale, 
Jiřík  O. si zatančil s kloboukem jako správný horal, zabubnovali 
jsme si i s posluchači, a nakonec to rozpumpovali Hanka W. jako 
Shakira, Robin jako Ilona Csáková a David alias Dan Nekonečný. 
Z  ostatních vystoupení se nám  zvlášť líbila vtipná  pohádka  O 
ježečkovi.   Na rozloučenou přišli tančit opravdoví mimoni, se kte-
rými  jsme se projeli v  Mašince od Maxíků. Bylo to tam dobry, jak 
říkala Nikolka,  chuť  zpívat  nás neopustila ani na zpáteční cestě.  
SŠSP patří poděkování za umožnění pěkného setkání a organi-
zaci akce. 

 

  
Taneční zábava s přáteli -  23. 3. 2017 

 
„23. března je ples,“ hlásil Ráďa  celý týden. Nejen on se těšil. Ja-
na s Beatkou očekávaly pozvané kamarády z DC  Topolany  i z 
Vincentina Uničov.  Chipsy, tyčinky, kávička, všechno je nachys-
tané, můžeme začít. Každý dostal růžičku do klopy. Už po prvním 
tanci s balónky jsme se seznámili s kamarády a utvořili páry. Stihli 
jsme si i popovídat. Někdo má rád koně, druhý zase divadlo. Brzy 
se  to pěkně rozproudilo. Podlézání pod hrazdou si vyzkoušel sko-
ro každý a nevzdala se ani Michalka, která podlézala nejnižší 
příčku, všichni jí rádi zatleskali. Nakonec nám hlavu správně za-
motala židličkovaná, nasmáli jsme se a pěkně pobavili.  

 

  



  

IKEA – Spolu s vámi - březen 2017 
 
IKEA v České republice zorganizovala již čtvrtým rokem projekt 
Spolu s vámi, kterého jsme se letos také zúčastnili. Jednotlivé ob-
chodní domy IKEA nominovali vždy pět různých zařízení pomáha-
jící zdravotně nebo sociálně znevýhodněným osobám a držitelé 
karet IKEA FAMILY měli možnost hlasovat na internetu pro vybra-
nou organizaci. My jsme byli oblastně zařazeni pod ostravský re-
gion a zde jsme se dlouho drželi na druhém místě. Nakonec jsme 
však skončili v konkurenci „severských“ organizací na čtvrtém po-
řadí a získali jsme tak nábytek od společnosti IKEA v hodnotě 20 
000 Kč. Zakoupili jsme tedy několik komod, stůl, police, koberec a 
sedačku do nově vybavované místnosti v Jasněnce. Děkujeme 
všem hlasujícím za podporu a společnosti IKEA za chvályhodný 
počin. 

 

  
Za veterány do Olomouce - 21. 4. 2017  

 
Protože v naší nově vytvořené skupině převládá mužské osazen-
stvo, vydali jsme se na výlet do Veteran areny v Olomouci. Všichni 
byli z myšlenky podívat se na starobylé stroje nadšeni. Expozice 
čítala stará auta, telefony, magnetofony, motory a další techniku.  
Kamila zaujaly složitosti motorů, Luďa zkoumal nejvyšší  možnou 
rychlost aut. David, Honza a Roman se nechali uchvátit krásou a 
noblesou prezidentského vozu. Evě se nejvíce zalíbila krásná čer-
vená Tatrovka. S některými stroji jsme se i vyfotili a vypadali jsme 
vedle nich velmi mladě! 

 

  
IKEA na brigádě v Jasněnce - 26. 4. 2017 

 
Dnes nás navštívilo 12 sympatických pracovníků z ostravského 
obchodního domu IKEA, aby završilo akci Spolu s vámi. Kromě 
věcného daru se totiž IKEA zavázala pomoci našemu zařízení ta-
ké formou brigády. Tato úderná skupina dobrovolníků se nabídla, 
že pomůže s čímkoli, takže jsme si nachystali ty nejtěžší práce na 
zahradě, jako třeba vykopat 4 jámy na sázení stromů a podobně. 
Počasí nás však ven nepustilo, takže jsme společně strávili pří-
jemný den vyplněný prohlídkou zařízení, promítáním filmu o Jas-
něnce a natěračskými a úklidovými prácemi uvnitř budovy. Bylo to 
fajn a moc děkujeme. 

 

  
Cesta do pravěku - 4. 5. 2017 

 
Už jsme se těšili na novou hru. Jak se asi žilo lidem v pravěku? 
Nebylo to jednoduché. Pro potravu museli šplhat po stromech, 
podlézat větve nebo, jako Michalka, skákat po kamenech v řece. 
Mira s Ivonkou ulovili opici, Gábinka nachytala pár podivných pří-
šer z moře, ale když je hlad, tak se hodí všechno. Za odměnu 
rozdával pračlověk na obrázku bonbónky z morku kostí, z želati-
nových dinosaurů se navlékal i náhrdelník. Kdo se chtěl dozvědět 
víc, pro toho byly připravené veselé básničky a hádanky. Prý ma-
lovali po stěnách a stavěli si obydlí. I my jsme měli takovou jesky-
ni, kam František nakreslil fotbalový míč, Mirečka šípy, David s 
Romanem postavil chýšku. Někdo nám dokonce vhodil do ohně 
vzkaz, byl to pokřik napsaný tajným písmem, to pro naše chytré 
hlavy byla hračka. Zabubnovali jsme si „Uta, uta, uta, chytneme 
mamuta“ a pro ty, co  by rádi něco na památku, se nachystal foto-
koutek. Podívali jsme se na krátký film o lidech z pravěku a  jako v 
opravdovém kině se u toho zobaly dobroty - želatinové žížaly i ha-
di. Dovádění v parukách s kostí v ruce se nám líbilo a příště si 
vymyslíme zase nějakou zábavu, nejlépe na zahradě.    

 

  



  

Sportovní den  „ O pohár bohyně  Topolonie“ 24.5. 2017 

 
Dětské centrum Topolany Olomouc nás  pozvalo  na sportovní 
den plný soutěží,  her a zábavy. Soutěžilo celkem 5 pětičlenných  
družstev.  Za Jasněnku se skokem z místa,  vytrvalostním během  
na 3 minuty,  hod medicimbalem a  přenášením vršků pomocí na-
běračky poprali:  Betynka,  Jana,  Jarda,  David  a Honza. Občas 
jsme se i pěkně zapotili, ale nakonec vše dobře zvládli . Jarda dal 
do běhu opravdu vše…upadl před ním závodník a Jarda už ne-
stačil reagovat a padl taky. Statečně se posbíral a pokračoval 
dál…na vítěze čekal putovní pohár bohyně Topolonie. Ten získali 
kamarádi z DC Topolany. Jasněnka za své sportovní výkony zís-
kala medaile a spoustu dárečků. Nechyběl ani super program, kde 
vystoupil i žonglér, který nás náramně pobavil. 

 

  
Výlet do  Troubelic - 26. 5. 2017 

 
Pátek  provoněný sluníčkem jsme si obzvlášť užili. Náš  Vítek má 
v plánu procestovat okolní vesnice a k tomu najít s Katkou zají-
mavé informace z jejich historie. Poctivě hledali na internetu, zapi-
sovali a teď nastal čas  vyrazit do terénu.  Ráno se  po svačince 
rozběhly dvě skupinky do aut a hurá na výlet. Když zastavilo auto 
u hřiště Troubelicích, Kamil hned vyhledal pirátskou loď. Jiřík s Mi-
rou si hráli fotbálek a Gabinka s Nikolkou se rozhodly opalovat se. 
Vítek s Katkou nám přečetli, co se všechno dozvěděli o Troubeli-
cích. Víte, že se první světla po zavedení elektřiny v roce 1912 
rozsvítila  na Štědrý den? A plno jiných zajímavostí nám Vítek po-
věděl o své rodné vísce. Také jsme  na procházce nakoukli do le-
sa, kam chodí Víťa s babičkou na šišky do kamen, prohlédli jsme 
si domečky a zahrádky, řeknu vám, mají to tu hezké.  

 

  
Psí kusy - 8. 6. 2017 

 
Dnes bylo na zahradě pěkně veselo. Přišli nás navštívit dva pejsci, 
Ketty a Breeze, se svou mladou paničkou Nikolou Šemberovou. 
Na trávě se radostně proběhli a hned si našli na dekách své ka-
marády. Za chvíli už psí mazlíčky známe a je čas nám předvést, 
co dovedou. Přestože je Breeze ještě štěňátko, panáčkovala 
přesně podle povelů. Míša povídá, že má doma  stejného psa jako 
Ketty.  Jsou to milá zvířátka. Všichni jsme si je pohladili, od paní 
vyzvěděli, co mají nejraději, ke kterému chodí veterináři, jak často 
také musí trénovat.  

 

  
Výlet na  Budislav - 13. - 15. 6. 2017 

 
Jsou krásné předprázdninové dny a zrovna ty nejhezčí v tomto 
týdnu jsme strávili v Budislavi u Litomyšle.  Už se těšíme na nová 
dobrodružství. V úterý odpoledne se vyrazilo do malebných uliček 
Litomyšle, dali jsme si zmrzku a zastavili se na zámku, kde Kamil 
s Ráďou ve zbroji předváděli rytíře. Ráďa pak ještě sedl za klavír, 
na který hrál sám  B. Smetana pro zámecké panstvo. Druhý den 
se vydala skupinka odvážných na malou túru do skal, my zase, 
Mira, Ivonka a dašlí,  po polních cestách pozdravit ovečky a Gá-
binčiny oblíbené koně.  Krajem se v dávných dobách toulal lou-
pežník Toulec, po němž se jmenuje rozhledna. Na tu nás dobrá 
polovička vyšplhala, Robin pyšně ukazováčkem cestoval vzduš-
nou čarou až do Vídně. Hrál se badminton a nechybělo ani opé-
kání špekáčků, které nám po ranní vycházce a  večerním bazénku 
obzvlášť chutnaly.   

 

  



  

Robinsonův ostrov - 26. 6. 2017 
 
Už se málem zdálo, že si kvůli počasí populární hru ani nezahra-
jeme, ale sluníčko rozehnalo mlhu a už se dívalo, jak nám to jde.  
Dvě družstva si pokřikem dodaly odvahu a měřily síly. Jarda s Be-
ty vykutáleli do kopce velký míč – rezervoár vody, kolem kopce 
pak nosili pštrosí vejce. Ten, kdo má rád melouny, Adam a Ivon-
ka, je měl držet v ruce a stát přitom na jedné noze. Pak napršelo 
do jeskyně, tak se Gábi pokusila prolézt úzkým východem plným 
pavouků a přebrodit řeku s pomocí lana. Když už jsme měli hlad, 
ulovili jsme si namotáváním provázku potravu, Robin byl na tom 
dobře, chytil opici, zato Bety miniaturní plyšové kuřátko, ale bude 
se jí hodit jako klíčenka. U pojídání želatinových hadů na čas jsme 
se pěkně pobavili.  Také proběhla rada  kmene a tajné hlasování, 
tady však o nejlepšího  hráče. Ale řeknu vám, všichni byli šikovní, 
a proto si zasloužili jedlou odměnu, která přijela dovážkovou služ-
bou  po ostrově zdarma. Zhasneme louče,  v našem případě svíč-
ku, a  Robinsonovi nazdar. Když bychom  ale někdy zůstali na ost-
rově sami, tak nezapomeňte, že lupa slouží nejen ke čtení a pozo-
rování, ale také k rozdělávání ohně. To se zalíbilo hlavně Kamilo-
vi. 

 

  
Muzicírování U Bílého beránka - 28. 6. 2017 

 
Krásným zpestřením letních dnů bylo pozvání na hudební vystou-
pení písničkáře Lukáše Kratochvíla do hospůdky U Bílého berán-
ka V Uničově. V příjemném prostředí hospůdky se po chvíli roze-
zněly tóny pro pobavení i k zasnění, navíc prokládané vtipnými 
básničkami z vlastní tvorby. Ani na chvíli jsme se nenudili a kyta-
rista nás přesvědčil, že umí opravdu dobře hrát. Navíc měl tento 
počin  i charitativní účel. Jak jsme se dozvěděli, tento pán s obli-
bou daruje výtěžek ze svých akcí těm, co něco potřebují. Do oka 
mu padl Ráďa Šachr, který také rád zpívá. To přímo vybízelo ke 
společnému muzicírování. Ráďa se bez problémů přidal k hloučku 
muzikantů a za chvíli se ve víru hudby rozproudilo celé osazen-
stvo. Nejen za finanční dar,  srdečnou  atmosféru, kterou svým 
vystoupením navodil, ale i za neopakovatelný pocit spokojenosti v 
hloučku profesionálů, který Ráďa díky L. Kratochvílovi mohl zažít, 
patří velký dík. Zbývá jen popřát spoustu dalších takových vystou-
pení. 

 

  
Návštěva z Izraele - 9. 8. 2017  

 
Ve středu jsme v Jasněnce přivítali návštěvu studentů jedné z 
největších izraelských univerzit Open Universita of Israel v městě 
Ra´ananu. Ve své rodné vlasti se studenti věnují oboru sociální 
práce.  Asi 20-ti člennou skupinu doprovázel pan Mgr. Dalibor Ho-
rák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. V Jasněnce proběh-
la exkurze s ukázkou činností a aktivit, které našim uživatelům ve 
stacionáři nabízíme. Studenti si prošli jednotlivé denní místnosti, 
prohlédli si prostory, ve kterých probíhá výuka žáků naší školy, a 
také měli možnost si prohlédnout výrobky uživatelů. Nejvíce stu-
denty zaujala relaxační místnost se světelnými efekty a vodní po-
stelí. Na závěr návštěva shlédla krátkou videoprezentaci o Jas-
něnce. 

 

  



  

Rekondiční pobyt  v Ramzové - 18. – 22. 9. 2017 

 
Třetí zářijový týden jsme strávili v Jeseníkách. Kamil, milovník 
mašinek, byl ve svém živlu. Za chatou vedla trať, kopce zdobily 
malé domečky  a cesty vybízely k vycházkám. Každý den jsme se 
vydali jiným směrem. Hledali jsme poklad, plnili úkoly,ale také zpí-
vali s kytarou. Každé ráno nás pěkně pobavila pořádková kontrola 
z Hygienické stanice Ramzová (HYSTAR - Iva S. a Lenka L.), a 
jakmile trošku vykouklo sluníčko, hurá na výlet. Vyrazili jsem do 
jeskyně  Na Pomezí, tam  Gábinka zvládla chůzi po téměř dvou 
stech schodech. Druhý  den Ivonka s Míšou navštívily Lesní bar v 
Lipové.  Rozmarné počasí nás neodradilo ani od výletu do Bran-
né, kde jsme se vyfotili u právě opravené zříceniny hradu Kolštejn. 
Když začalo krápat, schovali jsme se do malebné hospůdky na 
kávu.  A komu bylo vody málo, ten se jako  Robin s Romčou vyřá-
dili  v bazéně na chatě.  Nebyl by to  správný výlet, kdybychom se 
neprojeli vláčkem. Cíl byl jasný, zahrát si bowling v Ostružné.  Rá-
ďa posilněn coca colou hrál jako o život. To byla sladká tečka  po-
bytu v Jeseníkách. Přestože počasí bylo ryze podzimní, nevadilo 
to vůbec ničemu. Spolu s kamarády jsme si to tady  pěkně užili. 

 

  
Dýňobraní - 24.10.2017 
 
Už se také těšíte s prvním spadeným listním  na tu záplavu barev 
podzimních  plodů? I my jsme se nemohli dočkat. Jakmile nám 
dodavatel z Prahy – Dýdeň poslal celý vagón dýní i s průvodním 
dopisem, bylo jasné, že se blíží Dýňobraní 2017. Na akci přišli  i 
rodiče. Jakmile jsme se přivítali, otevřel Domča dopis a dle poky-
nů se začaly plnit „dýňové úkoly“.  Básničky, skládačky, puzzle, 
dýňová razítka, osmisměrky. Některé úkoly byly krásně nazdobe-
né listím a kaštany, které Danek s Mirou házeli na cíl. Všude se to 
hemžilo dýněmi, Pavel měl radost, když našel dýňovou piňátu pl-
nou  bonbonů. A u bowlingu jsme se sami divili, když nám Míša 
ukázala, že dýní samotnou se dá ze všeho nejlíp porazit všechny 
kuželky najednou. Z dýní se i vařilo, peklo, zdobilo. Bramboráky, ty 
šly na  dračku, lahodné  džusy, moučníky i pomazánky. Některé 
maminky si u pohoštění popovídaly až do oběda.  Když máme ta-
kový slavný den, vyfotíme se v rámečku osázeném dýněmi. Na-
konec  ještě zbývá vyhlásit nejkrásnější vydlabanou dýni, tentokrát 
vyhrála „zubatka“. 

 

  
Mikuláš   v Jasněnce - 4.12.2017 

 
Zvonění letošní mikulášské nadílky přišlo s prvním sněhem. Netr-
pělivě jsme návštěvu vyhlíželi  výdejním  okýnkem v jídelně. Když 
se rozrazily dveře, důstojně vešel   Mikuláš s andělem a za ním 
vpálil špinavý čert. S každým se pozdravil, plácnul ho metlou a po  
otázce, kdo s ním odejde, se všichni vymlouvali, že letos ještě ne. 
Kamil  začal raději odříkávat básničku, Jana zazpívala písničku, 
společně potom i koledy a  Beátka  zahrála na flétnu. Čert byl již 
unaven, tak uznal sám, že je zbytečné někoho odnášet. Zkusil 
ukrást aspoň bednu perníčků, ale Ráďa ji ubránil. Andělovi s Miku-
lášem se představení líbilo, začali tedy po zásluze jednomu po 
druhém rozdávat nadílku. Balíček potěšil malé i velké.  Ještě fo-
cení s čertem i andělem, aby bylo něco na památku. Rozloučili 
jsme se a zamávali na cestu. 

 

  



  

Mikulášská policejní hlídka - 5. 12. 2017 

 
A mikulášování pokračuje i 5. 12. Policie ČR v Olomouci a Uničo-
vě zapojila Jasněnku do akce Mikulášská  policejní  hlídka. Že ne-
víte, co to je? Občas každý zapomene zapnout světla , nebo se v 
autě připoutat. Ale  když vás  místo policisty zastaví i Mikuláši 
Domča s Jardou, andělé Jana, Mirečka a roztomilí čerti  Beatka  s 
Michalkou, tak ani ta pokuta není moc vysoká. Celé  to kontrolo-
vali ostatní kamarádi.  Hned na začátku akce, než se hlídka ode-
brala na parkoviště poblíž Jasněnky zastavovat řidiče, přijelo na 
nádvoří Jasněnky opravdové policejní auto. Hned si to všichni se 
zájmem prohlédli, vyfotili se a Jana s Kamilem si sedli za volant, to 
byl přímo splněný sen. Potom se skupinky postupně vystřídaly ve 
službě s policisty na tradičním policejním místě u hřbitova. I řidi-
čům se taková hlídka líbila, usmívali se a někteří i rozdávali dá-
rečky. Jeden pán dal Mirečce propisky, zrovna té, co tak ráda píše 
a maluje.  

 

  
Muzicírování v  Dolní Sukolomi - 12.12.2017 

 
Dnes jsme měli naspěch. Už od včerejška byly nachystané hu-
dební nástroje, kterých je čím dál víc, na dnešní vystoupení. Po  
pracném nácviku půjdeme zahrát babičkám. Když jsme vešli do 
útulné jídelny, hned z nás tréma opadla (ne u všech, pozn. redak-
ce). Přivítal nás hlouček usměvavých tváří. Už umíme Gorale a 
Proměny, u kterých se zavzpomínalo na mládí a namlouvání,  v 
Ránech v trávě si  všichni začali pomalinku podupávat. Potom při-
šlo předvánoční koledování. Cinkání zvonečků navodilo tu správ-
nou atmosféru, Mirečka se pěkně roztančila, při zpěvu znakovala, 
Jana rozezněla tibetské mísy, Davča zpíval,co mu síly stačily.  

 

  
Dopoledne na SOŠ Hotelnictví a turismus - 13. 12. 2017 

 
Stalo se již tradicí, navštívit každoročně v předvánočním čase  
SOŠ Hotelnictví a turismu V Uničově. Jejich pozvání rádi přijme-
me, protože nás čeká dopoledne s   pečlivě připraveným  progra-
mem. Po vřelém uvítání  si rádi poslechneme pohádky, které jsou 
i poučné, pak nás čeká řada  rozmanitých  úkolů, které zvládne 
skoro každý, a  tak může zažít i pocit úspěchu. Než se všichni vy-
střídáme, stačíme se i  skamarádit.  Takový Mira s Kamčou se 
druží velmi rádi s chlapci  i děvčaty. Gábince se zvlášť líbilo navlé-
kání korálků u slečny, princezny v krásných růžových šatech.  Dan 
s Domčou porazili dohromady všechny sněhuláky. Bylo to zábav-
né, radost z příjemného dopoledne  završilo zpívání koled a roz-
dávání krásně nazdobených perníčků.  

 

  
MISS ČR Jana Doležalová v Jasněnce - 18.12.2017 

 
V pondělí k nám zavítala vzácná návštěva. Nejen z médií známá  
miss a naše patronka  Jana Doležalová, rodačka z Uničova.  Část 
svého drahocenného času věnovala nám. Prohlédla si novinky v 
Jasněnce, podarovala nás  nejen cukrovinkami, ale také milým 
slovem a úsměvem. Hned se kolem ní seběhli Hanka, Míša, Ráďa 
a další,  kteří si samozřejmě chtěli popovídat a také pořídit foto-
grafii. I my se přidali k milému přivítání malým hudebním vystou-
pením. Šlo nám to dobře. David předal dáreček a s přáním hez-
kých svátků jsme se rozloučili. 
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Příjmy celkem:  8 399 453 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 1 917 794 

 z toho: Příjmy z úhrad od uživatelů 1 165 953 

  Sponzoři a nadace 748 041 

  Členské příspěvky 3 800 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 5 962 600 

 z toho: Olomoucký kraj 5 447 600 

  Město Uničov a obce 515 000 

    

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 519 059 

 z toho: Úroky 1 211 

  Úřad práce 0 

  Nájem 1 000 

  Vyúčtování služeb 88 764 

  Strava zaměstnanci 50 750 

  Ostatní 377 334 

 
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 – automobily Ford Transit (2). 
 

Výdaje celkem:                                         8 193 765                
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 2 605 122 

 v tom: Materiálové náklady celkem 898 487 

 v tom: Potraviny 16 273 

  Kancelářské potřeby 8 588 

  Vybavení (DNHM) 0 

  Vybavení (DDHM) 479 754 

  Drobný hmotný majetek 43 227 

  PHM 121 435 

  Jiné materiálové náklady 229 210 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 1 083 732 

 v tom: Energie 307 172 

  Opravy a udržování 79 099 

  Cestovné 49 575 



  

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 44 849 

  Právní a ekonomické služby 221 370 

  Školení a kurzy 12 750 

  Revize 39 957 

  Jiné ostatní služby  45 608 

  Fakultativní služby 65 402 

  Stravné klientů 174 200 

  Stravné zaměstnanci 43 750 

 v tom: Ostatní provozní náklady 622 903 

 v tom: Bankovní poplatky 3 376 

  Penále a pokuty 3 195 

  Pojištění majetku a činnosti 46 891 

  Odpisy majetku 555 073 

  Zákonné pojištění mezd 14 368 

v tom: B) Osobní náklady celkem 5 238 643 

 v tom: Mzdové náklady 5 094 908 

  Hrubé mzdy 3 819 774 

  Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 275 134 

 v tom Dohody o provedení práce 143 735 

    

v tom: C) Příspěvek zřizovatele ZŠ spec. Jasněnka  150 000 

 D) Fond oprav 200 000 

 
Komentář:                    
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2017 byl účetní zisk ve výši 205 688 Kč. Účetní 
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce 
2018.  
 
Další finanční dary ve výši 685 000 Kč za rok 2017 budou použity na investiční záměr 
rozšířění kapacity budovy ve vlastnictví spolku na adrese sídla spolku. Předpokládané 
zahájení projektu je stanoveno na rok 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  

 
 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Veronika Suralová 

 

Olomoucký kraj Město Uničov HEXPOL Compouding 

s.r.o., Uničov 

Advokátní kancelář 

Pokorný, Wagner & 

partneři 
Miele technika s.r.o., Uničov 

MUDr. Veronika Suralová PRO. MED. CS Praha a.s. Vodohospodářská společ-
nost Olomouc, a.s. MICROPEL, s.r.o.  Pivovar a restaurace u Fleků, 

s.r.o. 
Mgr. Jana Šuranová Traplo-

vá 
SBD a společenství vlastníků 

ČR,  
Industrial Machine service 

s.r.o. 
Advokátní kancelář 
Brož, Sokol, Novák MISS ČR 2004 Jana Doleželová 

Isolit - BRAVO spol s.r.o. Tekro, spol. s.r.o. provoz Nová 
Dědina 

Sberbank CZ, a.s. Nadační 
fond EKO-UNIMED s.r.o. MUDr. Markéta Jílková 

Vltavín Leas, a.s. Geneva Consulting Finance, 
s.r.o. Q TECH s.r.o. ARCOS, s.r.o Pragos auto s.r.o.  

DE-METAL s.r.o. DAVON s.r.o. Lékárna Mgr. Březinové 
s.r.o. VARIO VILA, s.r.o. ITEAD a.s. 

SUDOP Praha a.s. Mgr. Hana Kašparová ZD AGRO Dlouhá Loučka, 
a.s. Chesterton ČR s.r.o. Družstvo AGROBEN 

Vodovody a kanalizace Trut-
nov a.s. MUDr. Karel Jílek Oční optika Ludmila Mrvko-

vá 
Continental barum 

s.r.o. Martin Wilím 

Felix a spol. advokátní kan-
celář, s.r.o. Ing. Vladimír Menšík Rybářství Horák, s.r.o. Ing. Karel Korytář Manželé Páleníkovi 

MELITES, spol. s r.o. Eduka Consult, s.r.o. BYTPOL UNI, s.r.o. Fotovolta s.r.o. MS ODS Uničov 
Bc. Vladimír Urbánek, Dis. Renáta Snášelová J.G. Mobile s.r.o. Zdeněk Lachnit - Lerz Břetislav Schuster 

BDX , s.r.o. MESPOL a.s. Medlov Ing. Jiří Kameníček Obec Žerotín Obec Strukov 
ISTAV MEDIA CZ, s.r.o. Mojmír Benýšek Obec Šumvald Obec Újezd IKEA Group 

JUDr. Irena Holcová Mgr. Dalibor Horák  Obec Medlov Iveta Janků Obec Troubelice 
Jiří Smékal Obec Dlouhá Loučka Obec Želechovice Obec Pňovice Obec Nová Hradečná 

KRS Uničov oddíl jógy Alena Oháňková MUDr. Luboš Hrdlička   
 



  

 
 

SSoouuhhrrnn  
      
Spolek Jasněnka, z.s. byl založen a registrován již v roce 1995. Činnost spolku vychází 
z principu, že zdravotně postiženým osobám je nutné zajistit takovou péči, která jejich 
postižení nejen zmírní, ale zajistí jim i lidskou důstojnost. Spolek se snaží o to, aby byla 
těmto osobám poskytnuta možnost dosáhnout v rámci svých individuálních možností, co 
nejvyšších životních cílů. 
 
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 2017 spolek vykonával činnost pro 39 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 říjnu na to samé místo 
na rekondiční pobyt.  
 
 
Pro nejbližší období se plánuje nástavba stacionáře za účelem získání nových prostor pro 
pohybové a hudební aktivity a také pro získání prostor pro zřízení dílen na rukodělné práce. 
Nástavba by měla být původně provedena v roce 2018, jelikož se však nepodařilo předložit 
včas stavební projekt a provést výběrové řízení na zhotovitele, realizace projektu se odkládá 
na rok 2019. 
 
Tradičním cílem pro organizaci 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 

 
 


