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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  22001199  
 

Sáňkování Karlov  
9.1. 2019 

Zima dorazila i k nám, i když s mírným zpožděním. Pobrali 
jsme boby a sáně a vyrazili do nedalekého Karlova užít si 
zimní radovánky plnými doušky. Někteří ihned pádili na ko-
pec a někdo vyrazil na procházku po okolí. Každý si užíval 
jasné zimní dopoledne po svém. Po zábavě jsme se sešli u 
šálku teplého čaje, který přišel všem vhod. Při cestě k au-
tům propukla ještě malá koulovačka. Nakonec jsme si pro-
hlédli krásné a krotké daňky v místní oboře. Byla to prostě 
paráda a těšíme se, až si výlet zopakujeme. 
 

 
Stolní tenis Uničov  
16.2. 2019 
V únoru je čas pro každoroční turnaj ve stolním tenisu pořá-
daný Ecce Homo Šternberk. Letos vzhledem k stavebním 
úpravám byl turnaj přesunut na sobotu 16. února a místem 
konání byla tělocvična ZŠ U Stadionu v Uničově. Jasněnku 
reprezentovala Eva, Hanka, Kamil a Jarda. Všichni si turnaj 
moc užili a někteří si odnesli i diplomy za umístění. Po samot-
né hře čekala na účastníky obědová svačinka v podobě bage-
ty se šunkou. Někteří se bohužel pro nemoc nemohli zúčast-
nit, ale už teď se těší na další ročník, kterého se zajisté zú-
častníme. 
 

 
Bowling Medlov  
22.2 2019 

V pátek 22. února 2019 jsme vyrazili na dlouho 
očekávaný bowling v Medlově. Všichni kama-
rádi se auty dopravili do nedalekého Penzionu 
Pavlík v Medlově. Usadili jsme se a každý si 
objednal, na co měl chuť. Došlo samozřejmě 
na oblíbené kávičky, kofolu i džus. Na stolech 
nechyběly ani brambůrky. Poté co jsme se ob-
čerstvili, tak nastal čas bowlingu. Personál nám 
věnoval jako překvapení poukaz na hodinu 
bowlingu na všech drahách zdarma! Všichni 
měli ohromnou radost a pustili se do hry. Ráďa, 
Kamil nebo Jana už jsou ostřílení mazáci, ale 
bowling si vyzkoušel třeba i Denďa, Luďa nebo 
Marcela. Všichni se bavili přímo královsky. Po 
hře jsme si pochutnali na vydatném obědě, kte-
rým byl kuřecí plátek se šťouchanými brambo-
rami. Nechyběla ani porce zeleniny. Klukům i 

holkám velmi chutnalo a pan kuchař sklidil zasloužený potlesk. Tímto bychom rádi poděkovali 
personálu Penzionu Pavlík v Medlově za zmíněný poukaz i za to, že se o nás velmi pěkně starali. 
Návštěvu v tomto příjemném prostředí můžeme jen doporučit.  

 



  

Plesáme v Jasněnce  
27.2. 2019 

Ve středu 27. února nastal čas plesu. 
Plesová sezóna je v plném proudu, a 
tak jsme ani my v Jasněnce nezaváhali. 
Roli moderátora zastal mixák Kamil, 
který celé dopoledne bavil všechny 
svými hláškami. Ihned po zahájení vy-
stoupilo duo břišních tanečnic Háša a 
Káša. Obě holky sklidily bouřlivý po-
tlesk. Po bloku písniček a taneční zá-
bavy nás okouzlil svým zpěvem Ráďa, 
který vystřihl několik kousků od Karla 
Gotta. Následující vystoupení nás vzalo 
na chvíli do Vizovic. Naše kopie Jarmily 
Šulákové zapěla dvě písničky, které se 
všem líbily. Všichni se průběžně foto-
grafovali, mlsali sladké i slané dobroty 
a užívali si hudby, kterou neúnavně servíroval náš DJ Zacpalka. Jako na každé správné party 
nechyběl ani kouzelník. Legendární mág Brumbál z Dětřichova nám ukázal, jak proměnit pome-
ranč v jablko. No nechtěli byste to také umět? Na závěr nemohla chybět Tombola, ze které si 
každý odnesl nějakou tu cenu. Byla to prostě paráda, tak zase někdy příště ve společenském :) 
 

Koncerty 
6.3. 2019 

Dva koncerty v jeden den? To není pro Jas-
ňáky žádný problém! První březnovou středu 
Jasňáci přivítali hned dvě rozdílná publika v 
sálku Městského kulturního zařízení v Uničo-
vě. Na tuto akci jsme dlouho a pečlivě tréno-
vali, a tak jsme se nemohli dočkat, až předve-
deme výsledky své práce divákům. Dopoledne 
proběhl koncert pro veřejnost, kde se usadily 
žáci a žákyně dvou Uničovských škol a seni-
orky navštěvující jógu. Odpoledne proběhlo 
vystoupení pro rodiny uživatelů ze stacionáře 
Jasněnka a žáky Speciální školy Jasněnka. 
Kromě kapely Jasňáci zazářil i David, coby 
Jarmila Šuláková nebo zdatní hráči na flétnu 

Dominik a Beáta. Škola nezůstala pozadu a předvedli divákům povedenou inscenaci pohádky o 
řepě a zahráli písničku „Běží liška k Táboru“ na atypický hudební nástroj boomwhackers. Prostě 
všichni se snažili, co jim síly stačily a zaslouží si velkou pochvalu. Tak zase někdy ahoj na dalším 
vystoupení. 
 
Flora  Olomouc  
25.4. 2019 

Malá skupinka kamarádů vyrazila na tradiční jarní Floru do 
Olomouce. Některé zajímaly více dopravní prostředky než 
květinová výstava, ale všichni si přišli na své. Dostalo se i na 
kávičku a něco dobrého k snědku. Těšíme se na další spo-
lečné chvíle na příštích výletech.  



  

Arboretum Paseka  
19.4. 2019 

Krásně rozkvetlé záhony a stromy ozdobené velikonoč-
ními vajíčky nás přivítaly dne 19.4. 2019 v Paseckém ar-
boretu. Byla to moc pěkná podívaná. Někteří neodolali a 
koupili si květinu pro své nejbližší. Výlet byl zaměřen ta-
ké turisticky, poněvadž jsme z Paseky vyšlapali pěšky až 
k arboretu a cestu zpět jsme po cyklostezce zdolali až do 
středu obce. V autobuse byli všichni řádně unaveni. V 
nohách máme od jara spoustu kilometrů – výlety jsou 
prostě fajn! 

 
 
Den země Šumperk  
26.4. 2019 
Máme rádi výlety a cestování. Nejsme žádní 
peciválové, proto jsme se tentokrát vypravili 
do Šumperka. Cestovali jsme vlakem na akci 
“ DEN ZEMĚ“. Celý program nás opravdu 
nadchnul. Na pódiu vyhrávala skupina mla-
dých muzikantů moderní hity, které nás pěk-
ně naladily do výborné nálady. Muzikanty vy-
střídal řezbář, který za ohňostroje a v dopro-
vodu hudby vyřezával motorovou pilou sochu 
děda Praděda - a to vše za 10 minut! Zaslou-
žil si velký potlesk. Nechyběli ani kováři, hrn-
číři a různé soutěže. Byl to výlet plný zábavy. 
 

 
Zřícenina Brníčko 
 3.5. 2019 

V pátek 3. května jsme se vypravili na zříceninu hradu v obci 
Brníčko. Počasí nám přálo, nepršelo ani nefoukalo. Překvapilo 
nás, jak je zřícenina zachovalá. Prolezli jsme všechna její zá-
koutí a kochali se výhledem po okolí. Byla legrace. Před od-
jezdem proběhla oslava Hančených narozenin, a tak nám 
sladké dobrůtky celý  výlet zpříjemnily. Hezké narozeniny Ha-
ni! 

  
 
Papírna 
Velké  
Losiny  
14.5. 2019 

Hned ráno jsme i přes nepříznivou předpověď po-
časí plni odhodlání vyrazili vstříc novým zážitkům. 
Cílem byla papírna ve Velkých Losinách. Skupinka 
kamarádů se vydala z vlakového nádraží na Čer-
vence po železnici do Velkých Losin. Ihned po pří-
jezdu jsme zamířili do papírny. Vyslechli jsme si 



  

spoustu zajímavých informací a podívali se na video i ukázku v podání zaměstnanců toho, jak se 
takový papír vyrábí. Po prohlídce došlo na nákup suvenýrů, a pak hurá na oběd! V restauraci Lo-
sín jsme si pochutnali na kuřecím plátku s bramborami a jako pozornost podniku jsme navíc do-
stali parádní lívanec s borůvkami. Samozřejmě nechyběly oblíbené kofoly a kávičky. Do odjezdu 
vlaku zbývala spousta času, a tak jsme uskutečnili procházku do nedalekého lázeňského parku. 
Při cestě na nádraží jsme si nakoupili ještě dobroty v místní cukrárně. Ve vlaku vládla uvolněná 
atmosféra a všichni byli příjemně unaveni. Nakonec jsme ani nezmokli. Tak zase ahoj na dalším 
výletu. 

 
Turnaj ve stolním hokeji  
17.5. 2019 

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku je v plném 
proudu, a tak jsme se i my rozhodli takové malé mis-
trovství uspořádat. Vystačili jsme si s míčkem, sto-
lem a několika páry šikovných rukou. Účast přijali 
stolní hokejisté Česka, Slovenska, Švédska a po-
měrně netradiční destinace – Africká Tunga-Tunga. 
Vyřazovací utkání byla vyrovnaná, ale nakonec po-
stoupili do finále Švédové a překvapení z Afriky – 
Tunga-Tunga. Ve finále si skandinávští hokejisté již 
výsledek pohlídali a mohli se radovat z titulu mistrů 
Jasněnky. Všechny týmy byly po zásluze za bojovné 
výkony odměněny. Tak zase někdy na dalším turnaji 
ahoooj. 

 
 
O pohár bohyně Topolonie  
29.5. 2019 

Ani temná oblaka nad Hanou nás neodradila od 
výletu do Topolan. Již tradičně jsme se zúčastnili 
soutěžního dopoledne s názvem „O pohár bohyně 
Topolonie“. Soutěžilo se v hodu medicinbalem, 
skoku z místa a běhu. Došlo také na týmovou sou-
těž v přenášení vršků z pet láhví. Mimo tyto soutě-
že nás čekal i fotokoutek a další zábava v areálu. 
Naši sportovci se snažili, leč jim síly stačily a od-
nesli si medaile za 2. místo v soutěži družstev. 
Janča s Honzou také bodovali v soutěžích o nej-
všestrannějšího sportovce a v běhu. Nikdo ne-
zmokl a všichni se spokojeně vraceli z vydařeného 
výletu. Těšíme se opět za rok na tuto parádní akci. 
 
Colchi  
5.6. 2019 

Letní vysoké teploty lákají k pobytu mna sluníčku. Dnes 
jsme vyrazili na oběd do nedalekých Střelic. Všichni 
dlouhou procházku zvládli a někteří se i pěkně opálili. 
Není nic lepšího, než si po několikakilometrové pro-
cházce dopřát prima oběd. Někdo si dal maso, někdo 
smažený sýr a někomu zachutnal i místní guláš. Po 
obědě nemohla chybět kávička a pak hurá zpět do Jas-
něnky. 



  

 
Člověk člověku  
13.6. 2019 

S ranním sluncem jsme vyrazili směr Zábřeh na akci „Člověk 
člověku“ pořádanou místní Střední školou sociálních služeb. 
Počasí nám přálo a všichni se velmi těšili. Ihned po příjezdu na 
stadion jedné z místních škol, kde se akce konala, nás uvítaly 
známé tváře studentek, které byly v našem stacionáři na praxi. 
Všechny zúčastněné čekalo po zhlédnutí studentských vy-
stoupení 15 úkolů, které byly zaměřeny jak rukodělně, tak i 
pohybově. Následně byli účastníci odměněni plackou s logem 
akce a dárkem z tomboly. Po svačince následovala další vy-
stoupení. Čas utekl jako voda a co nevidět jsme jeli domů. Po 
cestě jsme si ještě udělali zastávku na zmrzlinu, která k letní-
mu počasí neodmyslitelně patří. Tak zase příště hurá do Zá-
břehu! 

 
Grilovačka zahrada  
14.6. 2019 

Nastal den D! Páteční grilovačka, na kterou se všichni moc těšili je 
tu! Nachystali jsme stoly se slunečníky, rozpálili grily a vyrazili na 
zahradu vstříc pravému letnímu grilování. Na výběr byly hranolky s 
kuřecím steakem nebo hamburger. Každý si dal, co mu chutnalo. 
Nechyběla mátová a bezová limonáda. Někdo si zajezdil na ko-
loběžce, někdo skákal na trampolíně a někdo si jen popovídal s 
kamarády. Každý si užil dopoledne po svém. Po obědě nechyběl 
desert v podobě třešňové bublaniny. Všichni se parádně najedli, že 
se jim ani nechtělo domů. Jo tohle my můžeme! Tak grilování zdar! 

 
Vernisáž výstavy  
2.10. 2019 

Není tomu tak dávno, co se nám v hlavách zrodil nápad uspořádat výstavu obrazů. Dne 2 října 
2019 nastal den D. Na vernisáž dorazili jak rodiče kamarádů z Jasněnky, tak i široká veřejnost 
včetně několika významných hostů jako jsou například: starosta města Uničova pan Radek Vin-
cour, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Dalibor Horák nebo moderátorka Radia Haná 
a velká kamarádka naší Bety paní Martina Qweetko Procházková. Nejprve se sálkem Městského 
kulturního zařízení v Uničově rozezněly známé písně v podání kapely Jasňáci. Hned na to svůj 
hudební talent předvedli naši dva umělci na flétnu a 
ukulele. Poté co utichl potlesk všem účinkujícím, se 
chopil nůžek pan starosta Vincour a přizval si na 
pomoc pana náměstka Horáka a šla se stříhat pás-
ka. Za blesku fotoaparátů bylo dílo dokonáno a vý-
stava byla oficiálně zahájena. Nyní se všichni pustili 
do obdivování krásných výtvarných a rukodělných 
prací. Samozřejmě nechybělo dobré jídlo a pití. Za 
pomoc s realizací rautu patří mimo jiné velký dík fir-
mě Melites z Medlova a paní Balounové. Věříme, že 
jste všichni byli spokojeni a jsme velmi rádi, že jste 
tuto vernisáž navštívili. Výstava bude k nahlédnutí 
do 18.října 2019 ve foyer Kina Družba v Uničově. 

 



  

Koncert náměstí 17. listopa-
du 2019 

Na výročí 17. listopadu 2019 jsme zamí-
řili na Uničovské Masarykovo náměstí, 
kde jsme se zúčastnili vystoupení kapely 
Fofrovanka v čele s panem starostou 
Radkem Vincourem. Byli jsme přizváni 
na pódium a za doprovodu Fofrovanky s 
Dětským pěveckým sborem Rosička 
jsme zazpívali písničku „Klidná jako vo-
da“ od skupiny Jelen. Následně jsme se 
už jen bavili poslechem pěkné hudby a 
někteří si dokonce i zatančili. Na závěr 

proběhl nádherný ohňostroj, kterému nadšeně dav přihlížejících od srdce zatleskal. Bylo to krás-
né a důstojné výročí tohoto důležitého dne českých dějin. 

 
Společenský večer 
Olšany  
21.11. 2019 

V pátek 21. listopadu 2019 
jsme v odpoledních hodinách 
vyrazili na společenský ve-
čer, který se konal v sále Ol-
šanských papíren. Osm na-
těšených kamarádů navléklo 
obleky, šaty a košile a vyrazi-
lo vstříc novým zážitkům. Ih-
ned po příjezdu jsme zaujali 
místa u krásně vyzdobeného 
stolu, kde nás čekalo občer-
stvení v podobě koláčků, 
cukroví, ovoce, jednohubek, 
brambůrků a dalších dobrot. K poslechu a tanci hrála famózní kapela „Méďa band“. Na nic jsme 
nečekali a ihned s prvními tóny jsme vyrazili na parket. Každý si přišel na své a někteří poznali i 
nové kamarády a kamarádky. Hudbu čas od času vystřídalo nějaké to vystoupení, kterému jsme 
nadšeně zatleskali. Okolo šesté hodiny se servírovala večeře v podobě řízku s bramborovým sa-
látem. Skvěle jsme si pochutnali! Co by to bylo za společenskou událost bez pořádné tomboly? 
Štěstěna byla na naší straně a všichni si odnesli spoustu úžasných cen – Ráďa dokonce vyhrál 
první cenu, kterou byl tablet včetně pouzdra. Okolo půl desáté jsme odtancovali poslední písnič-
ku, posbírali hromadu výher a vyrazili domů. Byla to velmi povedená událost, ze které jsme si 
odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. Děkujeme všem organizátorům, kteří odvedli skvě-
lou práci. Tato akce zkrátka předčila všechna naše očekávání. Těšíme se, že se příště opět zú-
častníme. 

 
Vánoční koncert  
11.12. 2019 

Ve středu 11. prosince jsme uspořádali tradiční Vánoční posezení pro 
rodiče a přátele Jasněnky. Již tradičně vystoupila kapela Jasňáci se 
svým Vánočním programem a několika nově nazkoušenými písničkami. 
Rovněž vystoupení naší Základní školy speciální Jasněnka stálo za to. 
V neposlední řadě příjemně překvapilo sólové i společné vystoupení 
naší Bety a Dominika. Nechyběla spousta skvělého mlsání a tradiční 
Vánoční punč. Těšíme se na další společné chvíle. 



  

Koncert Domov pro seniory Sukolom  
12.12. 2019 

Ve čtvrtek 12. prosince vyrazili Jasňáci koncertovat do 
Domova pro seniory v Dolní Sukolomi. Na programu byly 
především lidové a známé Vánoční písně. Není důležité 
jen dostávat, ale i rozdávat radost druhým. Spokojené 
úsměvy zdejších seniorů jsou pro nás vždy pohlazením 
na duši. Jsme moc rádi, že jsme si již potřetí mohli zde 
společně zazpívat. Tak snad zase příště na viděnou. 

 
 
 
 
 
Co na to Jasněnka    
13.12. 2019 

Páteční dopoledne v Jasněnce bylo ve 
znamení variace na známou televizní sou-
těž a to pod názvem „Co na to Jasněn-
ka?“. Čtyři týmy se utkaly o prvenství v zá-
ludných otázkách, na které písemně 
všichni kamarádi odpovídali v předcháze-
jících dnech. Po úporné bitvě nakonec ví-
tězství bral tým s názvem: „Quilling Liga“, 
ale sladká odměna čekala na všechny zú-
častněné. I pan moderátor Ráďa, který 
úspěšně nahradil Tomáš Matonohu, byl s 
průběhem spokojen. Soutěžíme rádi, tak 
další zábavná hra na sebe nenechá jistě 
dlouho čekat. 
 

 
SOŠ  
19.12. 2019 

Ve čtvrtek 19. prosince jsme se zúčastnili již tradiční 
návštěvy SOŠ na Stromořadí v Uničově. Studenti s 
pedagogy si pro nás jako vždy přichystali krásné 
vystoupení s pohádkou i kouzly. Následovala nadíl-
ka vánočního cukroví a potom jsme se vrhli na pl-
nění soutěžních úkolů. Došlo i na diskotéku, kde 
jsme se vlnili v rytmu hudby. Bylo to jako vždy pa-
rádní! 
 
 
 

 



  

 
 

ZZpprráávvaa  oo  hhoossppooddaařřeenníí  vv  rrooccee  22001199  
 
 
Příjmy celkem:  9  254 244 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 1 462 458 

 z toho: Příjmy z úhrad od uživatelů 1 164 847 

  Sponzoři a nadace 295 611 

  Členské příspěvky 2 000 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 7 411 400 

 z toho: Olomoucký kraj 1 023 600 

  Město Uničov a obce 504 000 

  MPSV ČR 5 883 800 

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 380 386 

 z toho: Úroky 73 

  Úřad práce 0 

  Nájem 1 000 

  Vyúčtování služeb 90 872 

  Strava zaměstnanci 48 546 

  Ostatní 239 895 

 
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:                                         9 219 798 
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 2 531 654 

 v tom: Materiálové náklady celkem 827 582 

 v tom: Potraviny 20 185 

  Kancelářské potřeby 12 563 

  Vybavení (DNHM) 6 990 

  Vybavení (DDHM) 329 330 

  Drobný hmotný majetek 84 503 

  PHM 126 398 

  Jiné materiálové náklady 247 613 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 1 132 670 

 v tom: Energie 279 285 

  Opravy a udržování 127 076 

  Cestovné 54 305 

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 43 654 



  

  Právní a ekonomické služby 243 900 

  Školení a kurzy 19 920 

  Revize 38 925 

  Jiné ostatní služby 80 325 

  Fakultativní služby 14 880 

  Stravné klientů 189 140 

  Stravné zaměstnanci 41 260 

 v tom: Ostatní provozní náklady 571 402 

 v tom: Bankovní poplatky 3 886 

  Penále a pokuty 0 

  Pojištění majetku a činnosti 48 695 

  Odpisy majetku 500 255 

  Zákonné pojištění mezd 18 566 

v tom: B) Osobní náklady celkem 6 188 144 

 v tom: Mzdové náklady 6 000 559 

  Hrubé mzdy 4 487 493 

  Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 513 066 

 v tom Dohody o provedení práce 187 585 

    

v tom: C) Příspěvek zřizovatele ZŠ spec. Jasněnka  300 000 

 D) Fond oprav 200 000 

 
Komentář:                    
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2019 byl účetní zisk ve výši 34 446 Kč. Účetní 
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce 
2020.  
 
Další finanční dary ve výši 890 000 Kč za rok 2019 budou použity na investiční záměr 
rozšíření kapacity budovy ve vlastnictví spolku na adrese sídla spolku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



  

 
 

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: 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

Olomoucký kraj Město Uničov HEXPOL Compouding 

s.r.o., Uničov 

Advokátní kancelář 
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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   
 

  


