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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  22002200  
 

Československé hry - infocentrum  
22.1. 2020 

 
Ve středu 22. listopadu vyrazila skupinka kamarádů 
do městského infocentra. Cílem byla výstava s ná-
zvem: „Československé stolní hry“. Nejprve jsme si 
vyslechli poutavou přednášku o kostkách a hrách, 
kterou si pro nás připravil pan Ondřej Pohajda. Ná-
sledně si někteří z nás vybrané hry zahráli nebo se 
pustili do vyplňování soutěžního kvízu. Protože si 
hrajeme rádi, tak si některé z her určitě zahrajeme i 
u nás v Jasněnce. Po návratu do stacionáře jsme 
se ihned pochlubili kamarádům, kteří se mezitím 
věnovali jiným činnostem. Takže brzy navštíví info-
centrum další z nás. Všem tuto krásnou výstavu 
můžeme vřele doporučit. Určitě zavzpomínáte na 
mládí, kdy jste některé s těchto her zajisté hráli nebo objevíte svou novou oblíbenou hru. Tak za-
se brzy na viděnou na nějaké podobné akci. 
 

Muzikoterapie  

29.1. 2020 

 
Poslední lednovou středu Jasněnku navštívil 
hudebník, lektor a pedagog pan Zdeněk Vilímek. 
Pro všechny kamarády si připravil skvělý hudeb-
ní program, ve kterém jsme procestovali celý 
svět od Ameriky, přes Afriku až po dalekou Aus-
trálii. Zahráli jsme si na nám známé djembe, ale 
také jsme se například dozvěděli, co za hudební 
nástroj se skrývá pod tajemným názvem did-
geridoo. Nikdo se nenudil ani vteřinu, každý si 
přišel na své. Všichni odcházeli spokojení  s 
úsměvem od ucha k uchu. Těšíme se zase ně-
kdy na viděnou a na slyšenou. 

 

Bowling Medlov 

31.1. 2020 

 
Poslední lednový den bylo vše nachystáno na 
slibovaný bowling. Naskákali jsme do aut a vy-
razili směr „Penzion Pavlík“ v nedalekém Medlo-
vě. Již loni jsme si tu užili parádní  bowlingovou 
atmosféru, a proto jsme se sem rádi vraceli. 
Každý si dal něco dobrého k pití a pak hurá na 
dráhu! Kluci i holky svedli znamenitý souboj, ně-
kterým se nechtělo ani zpět ke stolu na oběd. 
Na talířích nás čekal výborný kuřecí plátek se 
šťouchanými bramborami. Po obědě jsme si ješ-
tě smlsli na kávičce nebo čokoládě.  



  

Stolní tenis Šternberk  

19.2. 2020 

 
Již tradiční Šternberský turnaj ve stolním tenise 
se  nemohl obejít bez naší účasti. Kluci nestačili 
na silné soupeře z Víceměřic a Šternberka, ale 
holky byly za svou hru odměněny pohárem a 
věcnými cenami. Všichni si jako vždy skvěle za-
hráli a pochutnali si na sendviči od pořadatelů 
soutěže. Doufáme, že se zase za rok sejdeme 
na této pro nás oblíbené akci.  
 
 

AZ Kvíz  

27.2. 2020 
   

 
 
V poslední  únorový pátek proběhla v 
Jasněnce variace na populární televizní 
soutěž AZ kvíz. Ráďa s Eliškou se zhosti-
li role moderátorů a vědomostní klání 
mohlo začít. Čtyři zkušené týmy se utkaly 
ve vyřazovacích bojích. Vítězství nako-
nec brala „Quelling liga“, která ve finále v 
napínavém souboji udolala „Kamu“. 
Všichni se skvěle pobavili a každý si od-
nesl něco dobrého na zub. Už teď se tě-
šíme se na další soutěžní dopoledne. 
 
 

 
 
 
Bezděkov  

17.6. 2020 
 
Po ranní svačině nasedla parta 
kamarádů do aut a vyrazila směr 
Bezděkov u Úsova. Cílem byl 
místní Levandulový statek. Pro-
hlédli jsme si zdejší levandulová 
pole a následně se usadili do pří-
střešku s barem. Jeden z majitelů 
nám ochotně připravil levandulové 
nápoje a zmrzlinu. Všem se pro-
středí statku líbilo a skvěle jsme si 
pochutnali. Dozvěděli jsme se i o 
pořádaných komentovaných pro-
hlídkách. Určitě jsme zde nebyli 
naposledy! Tak opět na viděnou 
se zážitky z dalších cest. 



  

Olomouc - Bezručovy sady  

23.6. 2020 

 
Od rána nám počasí přálo, a tak jsme vyrazili 
na výlet do Olomouce. Zaparkovali jsme neda-
leko Galerie Šantovka a po svých zamířili do 
blízkých Bezručových sadů, kde jsme navštívili 
místní botanickou zahradu a Rozárium. Pro-
hlédli jsme si expozici cizokrajných rostlin, 
hmyzí hotely, dřevořezby a další zajímavosti. 
Po vydatné procházce nám pěkně vyhládlo. 
Největší zájem byl o dobroty z McDonaldu a 
pizzu. Nemohla chybět ani dobrá káva. Zhod-
notili jsme náš výlet jako úspěšný a příjemně 
unaveni vyrazili vstříc domovu. 

 
Doubravský dvůr  

14.8. 2020 
 
V páteční dopoledne nám počasí opět přálo, a 
proto jsme se rozhodli, že si vyjedeme na farmu 
do nedalekého Doubravského dvora. Každý si 
pochutnal na zmrzlině, Coca-Cole nebo na tom, 
na co měl právě chuť. Prohlédli jsme si kravín, 
hřiště i další zázemí farmy. Dopoledne nám rychle 
uběhlo, protože o zábavu bylo postaráno. Již teď 
se těšíme na další z našich výletů a dobrodruž-
ství. 
  

Zahradní party 

9.9.2020 

 
První zářijová společná akce připadla na středu 9.9. S úderem deváté hodiny se všichni kamará-
di začali chystat na zahradní slavnost. V plánu byla společná svačina v podobě párku v rohlíku a 
dalších dobrot. Vrcholem akce byl turnaj ve venkovní verzi hry „Člověče nezlob se“ s mírně upra-
venými pravidly. Všichni se parádně pobavili a sedm nejlepších hráčů bylo oceněno dobrotami. 
Doufáme, že si do konce roku užijeme co nejvíce podobně vydařených akcí. 
 

Mikulášská nadílka  

3.12. 2020 
 
V dopoledních hodinách nás opět po roce navštívila 
mikulášská družina. Všichni byli rádi, že tuto nesou-
rodou skupinku opět mohli potkat a nikdo se ani zda-
leka nebál. Samozřejmostí byly balíčky s ovocem a 
sladkostmi pro každého. Jelikož se všichni chovali 
vzorně, tak ani letos nikdo nepropadl peklu. S úsmě-
vem na tváři jsme se rozloučili a těšíme se zase za 
rok na viděnou. 
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Příjmy celkem:  7 798 856 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 1 125 388 

 z toho: Příjmy z úhrad od uživatelů 689 888 

  Sponzoři a nadace 435 500 

  Členské příspěvky 2000 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 6 398 600 

 z toho: Olomoucký kraj 0 

  Město Uničov a obce 550 000 

  MPSV ČR 5 848 600 

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 274 868 

 z toho: Úroky 94 

  Úřad práce 0 

  Nájem 1000 

  Vyúčtování služeb 97 533 

  Strava zaměstnanci 27 850 

  Ostatní 148 391 

 
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:                                         7 747 624 
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 2 199 542 

 v tom: Materiálové náklady celkem 439 065 

 v tom: Potraviny 11 016 

  Kancelářské potřeby 30 870 

  Vybavení (DNHM) 0 

  Vybavení (DDHM) 61 268 

  Drobný hmotný majetek 28 809 

  PHM 73 430 

  Jiné materiálové náklady 233 672 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 1 248 542 

 v tom: Energie 356 951 

  Opravy a udržování 234 841 

  Cestovné 39 449 



  

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 56 631 

  Právní a ekonomické služby 249 850 

  Školení a kurzy 14 342 

  Revize 43 704 

  Jiné ostatní služby 107 313 

  Fakultativní služby 0 

  Stravné klientů 112 620 

  Stravné zaměstnanci 32 841 

 v tom: Ostatní provozní náklady 511 935 

 v tom: Bankovní poplatky 2 270 

  Penále a pokuty 0 

  Pojištění majetku a činnosti 59 527 

  Odpisy majetku 431 796 

  Zákonné pojištění mezd 18 342 

v tom: B) Osobní náklady celkem 5 548 082 

 v tom: Mzdové náklady 5 419 402 

  Hrubé mzdy 4 061 516 

  Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 357 886 

 v tom Dohody o provedení práce 128 680 

    

v tom: C) Příspěvek zřizovatele ZŠ spec. Jasněnka  0 

 D) Fond oprav 0 

 
Komentář:                    
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2020 byl účetní zisk ve výši 51 232 Kč. Účetní 
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce 
2021.  
 
Další finanční dary ve výši 710 000 Kč za rok 2020 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 

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. 
Geneva Consulting 

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

Dědina  
EKO-UNIMED s.r.o. MUDr. Markéta Jílková 

 
s.r.o. Q TECH s.r.o. ARCOS, 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. 
 

ZD AGRO Dlouhá Loučka, 
a.s. Chesterton ČR s.r.o. Družstvo AGROBEN 

 
MUDr. Karel Jílek Oční optika Ludmila Mrvko-

vá  
Martin Wilím 

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

 
Manželé Páleníkovi 

MELITES, spol. s r.o. Eduka Consult, s.r.o. BYTPOL UNI, s.r.o. Fotovolta s.r.o. MS ODS Uničov 

 
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. 

 
Obec Šumvald Obec Újezd 

 
JUDr. Irena Holcová Mgr. Dalibor Horák  Obec Medlov  Obec Troubelice 

 
Obec Dlouhá Loučka Obec Želechovice Obec Pňovice Obec Nová Hradečná 

 Alena Oháňková 
 

  
 

  


