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1. Charakteristika za�ízení DC 90 o.p.s. 

 
DC 90 o.p.s. je obecn� prosp�šná spole�nost, která vznikla 10. 5. 1990 jako ob�anské 
sdružení D�TSKÉ CENTRUM 1990 a v rámci zm�ny legislativy byla dne 7. 1. 2014 
transformována na obecn� prosp�šnou spole�nost zapsanou v rejst�íku obecn� prosp�šných 
spole�ností vedeném u Krajského soudu v Ostrav� v oddílu O, vložce �íslo 1238. Obecn� 
prosp�šná spole�nost si klade za cíl z�izovat a udržovat systém kvalifikované moderní pé�e o 
osoby se zdravotním postižením, zejména ve form� z�izování stacioná�� s denním pobytem, 
chrán�ných dílen a jiných za�ízení pro pracovní výchovu a pracovní uplatn�ní osob s 
handicapem v pozd�jším v�ku, ambulantních poraden a speciálních škol. Snahou DC 90 o.p.s. 
je odstranit všechny nedostatky, které se v pé�i o osoby s postižením projevily v minulosti. 
Proto jsou v DC 90 o.p.s. vyty�eny tyto zásadní principy �innosti: 
 

• poskytování komplexní pé�e, tj. zdravotní, výchovné a sociální tak, aby veškeré 
schopnosti postiženého byly individuáln� rozvíjeny 

• zajišt�ní pé�e od nejútlejšího v�ku do 64 let v�ku 
• zachování úzkého kontaktu s rodinou (proto pouze denní pobyt) 
• integrace osob s postižením do spole�nosti 

 
V minulosti z DC 90 o.p.s. vy�len�na speciální škola, která vznikla 25. 11. 1997 jako 
samostatný subjekt pod názvem St�ední škola a  Základní škola DC 90, s.r.o. (jejímž 
z�izovatel je DC 90 o.p.s.), pozd�ji vznikly jako samostatný subjekt chrán�né dílny pod 
názvem Dílny DC 90 o.p.s.  se dnem zápisu 25. 3. 2008. 
Ve všech našich za�ízeních poskytujeme pé�i osobám s postižením v Olomouci, Olomouckém 
kraji a krajích p�ilehlých. V t�chto za�ízeních poskytujeme služby uživatel�m od 6 let v�ku 
prakticky až po odchod do starobního d�chodu. V roce 2016 využívalo služeb našich za�ízení 
tém�� 120 osob s postižením. 
 
Základním posláním DC 90 o.p.s. je poskytování sociálních a výchovných služeb lidem se 
specifickými pot�ebami (s mentálním �i kombinovaným postižením) v denním provozu, bez 
ohledu na v�k a pohlaví tak, aby se jejich život podobal životu zdravých spoluob�an� 
s p�ihlédnutím na jejich postižení a individuální pot�eby. 
 
Do roku 2008 m�lo naše za�ízení registrovány 4 sociální služby, které byly velmi provázané, a 
ur�it hranice mezi nimi bylo velmi obtížné. Z tohoto d�vodu jsme od 1. 1. 2009 tyto sociální 
služby slou�ily do jedné, a to do „Denního stacioná�e DC 90“, což se jeví jako krok 
správným sm�rem vzhledem k dotacím a financování i jasného sm��ování a pochopení 
sociální služby. V návaznosti na tento krok jsme se zam��ili na zefektivn�ní naší sociální 
práce a navýšili kapacitu sociální služby denního stacioná�e na 60 uživatel� proti 50 z roku 
2008. Jsme tedy schopni nadále p�ijímat i uživatele nové. V roce 2016 navšt�vovalo denní 
stacioná� 38 uživatel�. 
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1.1. St�ední a Základní škola DC 90 s.r.o. 
 

St�ední škola a Základní škola DC 90 s.r.o. je školské za�ízení, ve kterém mohou d�ti 
s postižením plnit povinnou školní docházku v oborech – Pomocná škola a Školní vzd�lávací 
program (d�íve zvláštní škola). Dále si žáci mohou vybrat z 2 obor� praktické školy: Praktická 
škola jednoletá a Praktická škola dvouletá nebo z u�ebních obor�: Keramické práce a 
Zahradnické práce. Škola nabízí i školní družinu a internát.  
Základní škola DC 90 s. r. o. poskytuje vzd�lávání žák� soub�žn� postižených více vadami, 
kte�í plní povinnou školní docházku. Kapacita školy je 39 žák�. Žáci základní školy mají 
rovn�ž k dispozici zahradu pro volno�asové i aktiviza�ní �innosti, cvi�nou kuchy�ku, 
po�íta�ovou u�ebnu a v neposlední �ad� také stimula�ní místnost pro stimulaci a relaxaci. 
St�ední škola DC 90, s. r. o. poskytuje vzd�lávání žák� soub�žn� postižených více vadami, 
kte�í se p�ipravují na povolání. Jedná se o žáky ve v�ku 16 -27 let. Škola disponuje moderním 
výukovým vybavením, žáci mají k praktické výuce k dispozici cvi�né kuchy�ky, rozlehlou 
zahradu a keramickou dílnu. Krom� toho mají možnost využívat rehabilita�ní a logopedickou 
pé�i, škola nabízí také možnost ubytování žák� na internát�. Kapacita st�ední školy je 34 
žáku. 
Internetové stránky školy: www.skola-topolany.cz   

 
 
 
1.2. Dílny DC 90 o.p.s. 

 
Dílny DC 90 o.p.s. vznikly jako samostatná organizace, která provozuje chrán�nou dílnu 
zahradnickou a keramickou. V roce 2016 jsme v t�chto chrán�ných dílnách zam�stnávali 6 
osob se zdravotním znevýhodn�ním nebo invalidním d�chodem.  
Pracovníci chrán�né dílny zahradnické mají k dispozici rozlehlou zahradu nacházející se 
v areálu DC 90. Zde rozvíjí své dovednosti v oblasti p�stování zeleniny, ovoce �i okrasných 
kv�tin. V rámci sociální rehabilitace posilují a upev�ují své pracovní návyky. Pozitivním 
p�ínosem je také zlepšení jemné motoriky, koordinace pohybu a v neposlední �ad� také 
posilování sebev�domí uživatel� v p�ípadech, že jejich výp�stky získávají r�zná ocen�ní a 
jsou p�edm�tem zájmu ve�ejnosti. 
V chrán�né díln� keramické mají zam�stnanci možnost rozvíjet svou jemnou motoriku, 
manuální dovednosti �i estetické cít�ní. Stejn� jako v chrán�né díln� zahradnické, i zde jsou 
uplat�ovány principy sociální rehabilitace. Dílna produkuje jak užitnou keramiku (hrnky, 
vázy, talí�e), ale i dekorativní keramiku, od menších výrobk� do interiér� až po velké plastiky 
do exteriér� a zahrad. 
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1.3. Denní stacioná� DC 90 

 
Denní stacioná� DC 901 je velmi d�ležitým a spole�ensky velmi významným faktorem 
v rámci poskytování sociálních služeb. Denní stacioná� dle § 46 zákona �. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, se nachází v Olomouci – Topolanech.  
V rámci služeb denního stacioná�e s uživateli navazujeme na výchovnou a vzd�lávací �innost 
ze školy (v�tšina uživatel� denního stacioná�e absolvovala práv� St�ední školu DC 90 s. r. o., 
takže jejich p�echod do námi poskytovaných sociálních služeb byl plynulý).  
Uživatele vedeme k nácviku sebeobsluhy, aktiviza�ním a socioterapeutickým �innostem. 
V rámci upev�ování pracovních návyk� p�irozen� využíváme možností námi z�izovaných 
chrán�ných dílen (keramická a zahradnická). Nedílnou sou�ástí služby jsou i volno�asové 
aktivity, nabídka turistických �i poznávacích výlet�, v neposlední �ad� také již tradi�ních 
rekondi�ních pobyt�. 
Cílem �inností denního stacioná�e je vést uživatele k co nejv�tší mí�e samostatnosti, �ímž se 
jim snažíme pomoci v cest� jejich p�ípadného osamostatn�ní v budoucnu. Tím samoz�ejm� 
nemáme na mysli nežádoucí izolaci. Naopak, naším cílem je integrace uživatel� do v�tšinové 
spole�nosti, tedy zamezit a zabránit jejich vy�le�ování. Se z�etelem na cíl integrace se 
snažíme využívat p�irozeného prost�edí zejména m�sta Olomouce a pestré nabídky jeho 
služeb (od m�stské hromadné dopravy, obchody, restaura�ní za�ízení po�etné vzd�lávací a 
kulturní instituce).    
  
Denní stacioná� poskytuje služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let 
v�ku a výše. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Více o cílech a poslání denního stacioná�e DC 90 viz kapitola 3.  
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Sou�ástí aktivit Denního stacioná�e DC 90 je nácvik pracovních dovedností a tv�r�í 
�innost, jejichž výsledkem je výroba drobných výrobk�. Od samotného založení denního 
stacioná�e jsme se v o�ích ve�ejnosti stali známí p�edevším díky prezentaci a prodeji výrobk�.  
Snažíme se tuto krásnou tradici udržet a obm��ovat nabídku o nové výrobky. S tím p�irozen� 
souvisí obm�na výtvarných a rukod�lných technik a uživatelé se tak neustále u�í nové v�ci.  
V�tšinou se jedná o drobné, ovšem originální „dílka“: výrobky z keramické hlíny, šperky, 
košíky a jiné drobnosti z pedigu, p�ání�ka, obrazy malované akrylovými barvami na plátno �i 
kreslené pastelovými k�ídami, obrazy malované na hedvábí, p�ípadn� malované hedvábné 
šátky, výrobky z korálk� zhotovené technikou drátkování a jiné dekorace. 
B�hem t�chto kreativních a pracovních �inností je u uživatel� podporován rozvoj zejména 
v oblasti pracovních návyk�, posilování jemné a hrubé motoriky a formování pocitu 
užite�nosti. V neposlední �ad� je to pro n� jedine�ná a sotva n��ím jiným nahraditelná 
možnost sebevyjád�ení po kreativní stránce, kdy rozvíjejí estetické cít�ní.  
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Samotní uživatelé spole�n� s pracovníky pak prezentují svoji tvorbu na prodejních stáncích, 
�ímž posilují své dovednosti v oblasti sociální interakce se zákazníky, v oblasti komunikace a 
uplat�ování norem spole�enského chování. Zájem o jejich „práci“ je jim krásným ocen�ním a 
nejlepší zp�tnou vazbou. V roce 2016 jsme se prezentovali na tradi�ním p�edvelikono�ním a 
p�edváno�ním prodeji výrobk� DC 90 o.p.s. ve Fakultní nemocnici a na �ervnové Zahradní 
slavnosti v DC 90. 
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V rámci sociáln� terapeutických �inností mají uživatelé možnost rozvíjet své dovednosti 
v oblasti p�ípravy studených i teplých pokrm� a také v oblasti tzv. domácích �inností 
jako je úklid, starost o kv�tiny apod.  
P�i �innosti v kuchyni se uživatelé u�í základ�m sebeobsluhy zahrnující mimo jiné zpracování 
surovin, postup p�ípravy jídel, manipulaci s kuchy�skými nástroji, obsluhu sporáku a trouby, 
v neposlední �ad� také úklidu pracovního místa a nádobí. Tyto osvojené �innosti uživatelé 
následn� uplat�ují p�i pomoci svým blízkým ve svém p�irozeném prost�edí, ale p�edevším je 
osvojení t�chto �inností nezbytné pro samostatný život uživatel�.  
P�i této �innosti uživatelé pod odborným vedením rozvíjejí manuální zru�nost, nau�í se 
praktickým dovednostem pro b�žný každodenní život, s �ímž se pojí nezbytný r�st zdravého 
sebev�domí. A p�edevším to všechny baví. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci nácviku p�ípravy jídel jezdí uživatelé s pracovníky na nákup potravin, �ímž se u�í 
orientovat v obchod�, vážit zeleninu, odebírat potraviny a v neposlední �ad� manipulovat 
s pen�zi. Potraviny se pak u�í správn� uchovávat a skladovat. 
 
Se sociáln� terapeutickou �inností také souvisí pravidelné spole�né aktivity, p�i nichž se 
uživatelé u�í lépe komunikovat, p�i modelových situacích se u�í reagovat na vybrané sociální 
situace, které nás v život� mohou potkat. Uživatelé se v rámci t�chto skupinových cvi�ení u�í 
základ�m slušného chování, zásadám hygieny, bezpe�nosti v rámci dopravy a cestování. Také 
jsou pravideln� seznamování se svými povinnostmi a právy. Tato �innost je také zam��ena na 
vzájemné poznávání a sebepoznání, využíváme p�i ní artefiletických prost�edk�. 
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Vedle vzd�lávacích, výchovných a sociáln� terapeutických �inností je poskytován i prostor 
pro další aktiviza�ní �innosti a aktivity. Uživatel�m je pod vedením pracovník� 
zprost�edkováváno mnoho sportovních aktivit, které jsou vhodné pro uživatele se 
specifickými pot�ebami. Jednou z velmi vhodných aktivit je plavání uživatel�. Na Plavecký 
stadion v Olomouci dochází každý týden skupina cca 10 uživatel�. Jednou za m�síc pak 
navšt�vujeme Aquapark, kam docházejí i uživatelé, kte�í nejsou tolik plavecky zdatní. 
Jednou v m�síci chodí všichni uživatelé na bowling. V pr�b�hu p�ti let tak�ka všichni dosáhli 
výrazného zlepšení, díky motivaci pracovník� se do této aktivity za�ali zapojovat i uživatelé, 
kte�í tuto aktivitu dlouhodob� nevyužívali. P�i sportovních aktivitách mimo prostory 
stacioná�e dochází také k upev�ování dovedností v oblasti spole�enského chování, jednání 
s obsluhou sportovních za�ízení a komunikace. 
N�kte�í uživatelé se pravideln� ú�astní každoro�ní sportovní olympiády po�ádané St�ední 
školou DC 90 v Topolanech. 
Pravideln� se také uživatelé pod vedením pracovník� v�nují skupinovému cvi�ení 
vycházejícímu ze cvi�ební sestavy pilates. 
V rámci t�chto aktivit uživatelé procvi�ují hrubou motoriku, ale spole�né zážitky také vedou 
k prohloubení a upevn�ní pozitivních vztah� mezi uživateli. 
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Ten, kdo nemá vyložen� sportovního ducha, ale líbají ho spíše múzy, m�že sv�j talent uplatnit 
v nácviku tane�ní choreografie a divadelní inscenace.  
Tanec je zam��en p�edevším na koordinaci pohyb�, na rozvíjení hudebního sluchu, na 
vnímání hudby a její prožívání formou pohybu. Vždy� tanec je od nepam�ti jedním 
z vyjad�ovacích prost�edk� �lov�ka. Bez p�ehán�ní m�žeme tvrdit, že tane�ní choreografie 
pod vedením pracovnice v sociálních službách Mgr. Simony Trojákové jsou rok od roku na 
vyšší úrovni.  
Pokud p�i tane�ní �innosti klademe d�raz zejména na výraz a neverbální komunikaci, p�i 
divadle se zam��ujeme spíše sm�rem bližším ke klasické �inoh�e. Divadelní soubor pod 
vedením Mgr. Ji�ího P�iv�ela v roce 2016 nazkoušel dv� inscenace („Hamlet“ a „And�lských 
k�ídel šum�ní“) a do nového roku 2017 na divadelní prkna vkro�il i pod novým názvem 
Divadlo LOPOTA, který mimo jiné odkazuje na místo, obec Topolany, kde denní stacioná� 
sídlí. 
V roce 2016 jsme s uživateli denního stacioná�e DC 90 hojn� hráli divadlo a tan�ili p�i �ad� 
r�zných p�íležitostí na ve�ejnosti. Za ú�elem této prezentace jsme sami zorganizovali n�kolik 
akcí, na jiných jsme se spolupodíleli nebo jsme na n� byli p�izváni. Máme z toho velikou 
radost. Domnívám se, že je na míst� malá rekapitulace, pár milých vzpomínek a pod�kování. 
Divadelní road-movie „Doma je doma“, která vznikla již v polovin� roku 2015, jsme v roce 
2016 hráli celkem t�ikrát. Vždy se tak stalo p�i p�íležitosti vernisáže výstavy obraz� uživatele 
Ji�ího Klvá�ka. Z p�vodn� nenápadné komediální h�í�ky se stala naše pomyslná vlajková lo�. 
První Ji�ího vernisáž výstavy s podtitulem „Artbrut“ prob�hla v olomoucké kavárn� Druhý 
domov. Druhá vernisáž výstavy „Kouzlo šikovných rukou“, na níž se svými výtvarnými 
po�iny podíleli i další naši uživatelé, prob�hla ve výstavním prostoru zámku v Konici. Na 
vernisáž p�išla spousta místních lidí, kte�í o našem denním stacioná�i dosud neslyšeli nebo 
slyšeli jen málo. Jejich p�ijetí bylo fantastické. Pot�etí jsme vst�íc mo�i vypluli v listopadu na 
vernisáži Ji�ího obraz� s tematikou Olomouce ve V�decké knihovn�. Tady se témata (výstavy 
a divadelní inscenace) krásn� sešla. Olomouc, láska k tomuto krásnému m�stu, v�n� 
Olomouckých tvar�žk�. Na vernisáži byl mimo jiné pok�t�n kalendá� sestávající z Ji�ího 
olomouckých pastel�, kterého se b�hem necelých dvou m�síc� poda�ilo prodat sedmdesát (!) 
kus�. 
Na tradi�ní zahradní slavnost, která prob�hla v polovin� �ervna v areálu denního stacioná�e 
DC 90, si naši tane�níci p�ipravili t�i tane�ní choreografie. Na jedné se podílela v�tšina 
uživatel�, na druhé p�tice d�v�at a ve t�etí ú�inkovaly dv� párové dvojice. Za zmínku pak 
jist� stojí i to, že pracovníci denního stacioná�e jako t�ešni�ku na dortu pro již rozeh�áté 
publikum p�ipravili jedine�nou tane�ní choreografii na píse� „Daddy Cool“ od Bonnie M. 
Na zahradní slavnost divadelníci p�ipravili inscenaci Shakespearova „Hamleta“, jako 
p�ipomínku �ty� set let od úmrtí významného dramatika. Z po�átku se to jevilo jako 
troufalost, ale výsledek se velmi vyda�il. Byla to dosud nejdelší (asi dvacet minut dlouhá) a 
snad i nejnáro�n�jší divadelní inscenace, kterou jsme dosud nazkoušeli. Byl to takový 
pomyslný lakmusový papírek toho, na co si troufneme, kam až m�žeme zajít, jestli diváci 
budou �i nebudou s námi. 
Shakespearova „Halmeta“, tane�ní choreografie d�v�at a párového tance jsme pak p�edstavili 
na akci „Sakumprásk“, kterou jsme v �ervnu dv� st�edy po sob� po�ádali ve vstupní 
schodiš�ové hale secesní vily Primavesi. Na piáno, které je sou�ástí mobiliá�e vily, všem 
zahrál další náš uživatel David Kameník. Program t�chto dvou múzických podve�er� byl 
dopln�n o poetické vypráv�ní o vile Primavesi a prohlídka jinak b�žn� nep�ístupných interiér� 
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byla jejich p�irozeným završením. 
D�v�ata se svojí tane�ní choreografií vystoupila i na p�ehlídce Orientálních tanc� 
v olomouckém Liquid klubu. Vedle profesionálních tane�ních soubor� sklidila obrovský (a 
nepochybn� také zasloužený) potlesk.  
V zá�í pak divadelníci b�hem jednoho ned�lního odpoledne dvakrát zahráli „Hamleta“ na 
severní terase Arcidiecézního muzea v rámci významné akce Dny evropského d�dictví. Snad 
se na spolupráci s významnou a vst�ícnou kulturní institucí, jakou je Muzeum um�ní, poda�í i 
v budoucnu navázat.    
Vyvrcholením našich um�leckých snah v roce 2016 pak byla akce „P�edváno�ní“ ve 
Freskovém sále Divadla Na cucky. Akce se konala 8. prosince a p�išlo na ni (st�ízlivým 
odhadem) osmdesát návšt�vník�. My jsme si na ni p�ipravili dv� nové tane�ní choreografie. 
První byla op�t pro p�tici dívek a druhá pro dva tane�ní páry. Práv� párový tanec završil celý 
ve�er, kdy program byl na hodinu a p�l. Divadelníci si pro diváky p�ipravili novou inscenaci 
„And�lských k�ídel šum�ní“, do níž byly zakomponovány verše básníka Jana Skácela, �ada 
kulturních odkaz� (nap�. na Forresta Gumpa) a v neposlední �ad� odkaz na aktuální výstavu 
„Šum�ní and�lských k�ídel“, která práv� (až do b�ezna) probíhá v Muzeu um�ní. Na akci 
„P�edváno�ní“ vedle nás vystoupily žákyn� St�ední školy DC 90 s písní „P�lno�ní“ od kapely 
Umakart, kdy je na kytaru a svým zp�vem doprovázel Roman Vi�ík, n�kdejší frontman 
kapely Nylon Jail. Svojí ú�astí nás podpo�ily tane�nice Petra �echová a d�v�ata z 
tane�ního tria Dhamisi a žonglérským �íslem si všechny získal principál souboru Le Vitare 
Jan Hlavsa. Všem zmín�ným pat�í veliký dík. Dokázali nám, že je možné spojit síly a um, 
nadchnout se pro dobrou v�c a spole�n� p�inést krásný výsledek.    
Sami uživatelé pak s pracovníky navšt�vují vybraná divadelní p�edstavení z kulturní nabídky 
m�sta Olomouce, aby se nechali inspirovat a m�li možnost vid�t, jak d�lají divadlo 
profesionální soubory.  
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V rámci dalších aktivit v DC 90 o.p.s. se n�kte�í uživatelé s pracovníky v�nují turistice. 
Ch�ze je pro �lov�ka p�irozený pohyb, v p�ípad� n�kterých uživatel� je to také jediná 
možnost, jak jim pohyb umožnit. Má pozitivní vliv na psychiku �lov�ka a našim uživatel�m 
umož�uje poznávat nová místa a orientovat se v nich. Pracovníci se s uživateli vydávají nejen 
do okolí Olomouce, ale také do vzdálen�jších kout� republiky v rámci vícedenních 
rekondi�ních pobyt�. 
V rámci jednodenních turistických výlet� uživatelé v uplynulém roce poznávali p�edevším 
oblast p�írodního parku údolí Byst�ice a nejbližší okolí, navštívili také Velký Kosí�. Tyto 
výlety bývají spojeny s uživateli oblíbeným opékáním špeká�k�. 
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V nabídce aktivit pro uživatele pat�í také tradi�ní poznávací výlety tak�ka po celé republice. 
Jako každý rok navštívili uživatelé Prahu, tentokrát se pono�ili do tajemství Titanicu.  
 
 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 
 
Krom� hlavního m�sta jsme se však podívali i do bližších m�st. Navštívili jsme Kv�tnou 
zahradu v Krom��íži, zámek v Konici, výstavu fotografií v P�erov�. Uživatelé také navštívili 
p�ímo v Olomouci interaktivní výstavu v Pevnosti poznání, výstavu korunova�ních klenot� ve 
vlastiv�dném muzeu �i ope�enou Exotu na Fló�e.  
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V �ervnu byl pro uživatele zorganizován p�tidenní pobyt v Tel�i. Krom� krásného m�sta 
s renesan�ním zámkem a nám�stím jsme navštívili m�sto T�ebí�, které se stejn� jako Tel� 
svými památkami zapsalo na prestižní seznam UNESCO. 
V �íjnu jsme pak byli na kratším, t�ídenním pobytu na Pálav� v Dolních V�stonicích. 
Uživatelé navštívili nov� otev�ený Archeopark v Pavlov� a z Dolních V�stonic p�ešli h�eben 
Pálavy do Mikulova.  
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Další významnou aktivitou jsou návšt�vy kulturních organizací. N�které organizace 
uživatelé navšt�vují pravideln� v rámci služeb DC 90 (Vlastiv�dné muzeum, Knihovna m�sta 
Olomouce nebo Divadlo hudby). Pravidelné se pak staly návšt�vy Muzea um�ní Olomouc a 
�etná ú�ast na anima�ních programech této instituce. 
V rámci všech t�chto aktivit se naši uživatelé u�í novým dovednostem, ale také dochází 
k integraci našich uživatel� (tj. lidí s handicapem) do spole�nosti. Tím se nám poda�ilo 
naplnit jeden z našich kone�ných, zásadních cíl�.    
P�i pohledu z druhé strany má integrace uživatel� ten dopad, že už jsou všude p�ijímání bez 
nežádoucího despektu. 
V rámci sociální služby má každý z uživatel� stacioná�e vytvo�en tzv. individuální plán, ve 
kterém si uživatel vytý�í cíl, kterého by cht�l dosáhnout. Za podpory klí�ového pracovníka se 
jej snaží splnit nejlépe do jednoho roku.  
Snažíme se, aby nabídka našich aktivit a �inností byla co nejpest�ejší a každý uživatel si tak 
mohl vybrat to, co mu vyhovuje; z toho, v �em se chce rozvíjet, zdokonalit. 
 
 
 
1.4. Zdravotní pé�e a rehabilitace 
 
     S ohledem na zdravotní pé�i byl postupn� sestaven tým odborník�, který se podílí na 
zajišt�ní zdravotní pé�e. Do tohoto týmu pat�í rehabilita�ní léka�, fyzioterapeuti a logopedi. 
Tým pracovník� DC 90 o.p.s. posuzuje p�i p�ijetí, zda do DC 90 o.p.s. jsou p�ijímáni skute�n� 
ti, kterým má DC 90 o.p.s. sloužit, tj.  zdravotn� postiženým s mentálními nebo 
kombinovanými vadami. Vedoucí rehabilita�ní léka� �ídí práci kolektivu fyzioterapeut�. Za 
nejd�ležit�jší a nezastupitelnou lé�ebnou složku považujeme cílenou rehabilitaci. V DC 90 
o.p.s. se provádí  klasická forma rehabilitace.  
     Klasická rehabilitace je provád�na dle indikací vedoucího rehabilita�ního léka�e, 
zpravidla jedenkrát denn� formou individuálního nebo skupinového cvi�ení. Cvi�ení s pomocí 
fyzioterapeut� je zam��eno p�edevším na odstra�ování vadných pohybových stereotyp�, 
poruch svalového nap�tí, na vytvá�ení správných pohybových vzorc�. Pro toto cvi�ení 
využíváme t�chto lé�ebných metod a postup�: 
 

• Individuální cvi�ení dle indikace léka�e 
• Skupinové cvi�ení s pom�ckami 
• Cvi�ení na mí�i, s overbally a nestabilních plochách 
• Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii na neurofyziologickém podklad� 
• Diagnostika a terapie funk�ních poruch  
• Funk�ní rehabilita�ní trénink 
• Bobath koncept  
• MTC – Medical Taping Concept (kinesio tejpování) 

 
a procedury fyzikální terapie: 
 

• Ultrazvuk 
• Elektrostimulace 
• Elektrogymnastika 
• St�edn�frekven�ní proudy 
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• TENS – nízkofrekven�ní terapie 
• Magnetoterapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
    
  Další rehabilita�ní metodou našeho zdravotního za�ízení je Bobath koncept. 
     Bobath koncept - NDT (NeuroDevelopmentalTreatment) – je nej�ast�ji používaným 

konceptem pro pacienty s postižením centrálního 
nervového systému (CNS). Jedná se o 24hodinový 
koncept, který zahrnuje veškerou denní pé�i 
(handling) o dít� – terapii, kompenza�ní pom�cky, 
p�izp�sobení domácnosti atd. Úkolem odborník� je 
ve spolupráci s rodi�i najít nejvhodn�jší cestu, jak 
stanovených cíl� dosáhnout tak, aby dít� i jeho 
rodina byli co nejspokojen�jší. Navštívit ho mohou 
i dosp�lí pacienti po cévních mozkových p�íhodách. 
 
 

 
 
 
 
Medical Taping Concept (MTC) – kinesio tejping, funk�ní tejping, elastický tejping … pod 

všemi t�mito názvy se skrývá tejpování r�zn� 
barevnými elastickými páskami, jejichž tlouš�ka je 
srovnatelná s lidskou k�ží. Tejp propouští vzduch, 
vlhkost. Funk�nost tejp� spo�ívá p�edevším ve 
zvýšené cirkulaci p�ímo pod tejpem a následné zvýšení 
látkové vým�ny. Ú�inky kinesio tejpingu jsou: 
zlepšení funkce sval�, zlepšení lymfatického systému, 
podpora kloub�, regulace svalového nap�tí a korekce. 
Základem kinesio tejpování je udržení plného rozsahu 
pohybu. Cílem není imobilizace, nýbrž zachování 
pohyblivosti a tím následné ovlivn�ní lé�ebného 

procesu. 
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     Logopedická pé�e probíhá každodenn� v za�ízení na ul. Husitská u d�tí do 18. let, 1x 
týdn�, pak v Olomouci – Topolanech u dosp�lých klient�. Za�ízení poskytuje komplexní 
ambulantní logopedickou pé�i - diagnostiku, terapii a prevenci. V ordinaci je provád�na terapie 
d�tí, psychoterapeutická a poradenská �innost, nejsou zde provád�ny žádné invazivní výkony. 
Logopedická terapie vad a poruch �e�i je v DC 90 o.p.s. provád�na klinickým logopedem a 
jedním logopedem 
. 
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2. Základní údaje o DC 90 o.p.s. 

 
 
 
Název:                          DC 90 o.p.s. 
 
 
 
Sídlo:     Nedbalova 36/27,  779 00 Olomouc – Topolany 
 
 
 
Správní rada:                p�edseda správní rady: 
                                                           Ing.So�a Tichá 
 
 �len správní rady: 
 Marcel Harvánek 
                                                           Ing. Dana Mrá�ková 
  
  
  
Dozor�í rada: p�edseda dozor�í rady: 
 Bc. Alena Hegerová DiS. 
  
                                                           �len dozor�í rady: 
                                                           Jitka Martínková 
                                                           Lud�k Zahrada 
 
 
Statutární orgán - �editel:             Ing. Jaroslav Martínek 
 
Zakladatel:                                     RNDr. Martin Tichý   
  
 

V roce 2016 nebyly provedeny zm�ny v zápisu do rejst�íku obecn� prosp�šných spole�ností. 
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3. DC 90 o.p.s.  - poskytovatel sociálních služeb  

3.1. Denní stacioná� 
Denní stacioná� je ambulantní služba poskytována dle § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, od 7.30 – 15.30 hod. každý pracovní den. 

I�O: 00560618 
Identifikátor: 6933252 
	editel: Ing. Jaroslav Martínek 
Minimální po�et hodin poskytování pé�e v týdnu: 40 
každý pracovní den od 7.30 – 15.30 hod.  

 
 
POSLÁNÍ 
     Posláním denního stacioná�e v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se 
specifickými pot�ebami (mentálním nebo kombinovaným postižením) v denním provozu, aby 
jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluob�an� a vedl k samostatnosti, 
s p�ihlédnutím na jejich postižení a individuální pot�eby. 
Poskytované služby se zam��ují na udržování sociálních vztah�, nácviku sociálních 
dovedností, podporování sociálního za�len�ní a rozvíjení osobních možností uživatel�, které 
vedou k seberealizaci a samostatnosti.  
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA DENNÍHO STACIONÁ�E 
     Osoby s lehkou, st�edn� t�žkou a hlubokou mentální retardací nebo v kombinaci 
s fyzickým handicapem, od doby ukon�ení povinné školní docházky (16 let) do 64 let v�ku. 

 
     D�vody odmítnutí zájemce o službu jsou:  

• napln�ní kapacity 
• absence odpovídajícího technického vybavení denního stacioná�e DC 90 

 
     Služba není poskytována: 

• lidem bez diagnózy mentální retardace nebo v kombinaci s fyzickým handicapem  
• lidem s infek�ními chorobami 
• lidem závislým na alkoholu a psychotropních látkách 
• lidem s agresivním chováním 
• je-li kapacita stacioná�e vy�erpána 
• lidem, jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje výhradn� léka�skou pé�i 
• lidem trpícím onemocn�ním, které neumož�uje pobyt v kolektivu 
• lidem s duševním onemocn�ním (nap�. schizofrenie, afektivní poruchy a neurotické 

poruchy, poruchy zp�sobené užíváním psychoaktivních látek, poruchy osobnosti, 
neur�ené duševní poruchy), netýká se lidí s dg. mentální retardace a r�zných 
forem autismu 

 
 
 
   CÍLE DENNÍHO STACIONÁ�E 

• podporovat a vést uživatele k sob�sta�nosti a samostatnosti, a to formou nacvi�ování a 
zvládání sebeobslužných úkon�  
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• podporovat samostatné rozhodování uživatel� o svém život�  
• za�le�ovat uživatele služby do spole�nosti a p�edcházet sociální izolaci 

prost�ednictvím spole�enských a kulturních akcí, výlet�, pobyt� apod.  
• upev�ovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti tak, aby byl uživatel p�ipraven a 

schopen vkro�it do b�žného života s p�ípadným uplatn�ním na trhu práce 
• vytvá�et podmínky pro smysluplné trávení volného �asu metodou aktiviza�ních a 

socioteraputických �inností 
• podporovat uživatele služby v �innostech, které mu umožní stát se užite�ným  

 
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

• respektujeme individualitu každého uživatele, jeho p�ání, pot�eby a dovednosti, 
schopnosti i zdravotní stav 

• za�le�ujeme uživatele služby v co nejv�tší možné mí�e do spole�nosti a b�žného 
života 

• zapojujeme uživatele do plánování a hodnocení sociální služby 
• zajiš�ujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho pot�ebám a požadavk�m 

s ohledem na jeho individuální plán 
• dodržujeme práva uživatel� (nap�. právo na vzd�lávání, právo na podávání stížnosti) 
• jsme otev�ení v��i ve�ejnosti (Dny otev�ených dve�í, ú�asti nebo organizování 

r�zných sportovních, spole�enských a kulturních akcí) 
• pracovníci dodržují kodex pracovníka DC 90 o.p.s. 
 

ZÁKLADNÍ �INNOSTI DENNÍHO STACIONÁ�E 
a) pomoc p�i zvládání b�žných úkon� pé�e o vlastní osobu 
b) pomoc p�i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytování stravy 
d) výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti 
e) zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím 
f) sociáln� terapeutické �innosti 
g) pomoc p�i uplat�ování práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání osobních záležitostí 

 
FAKULTATIVNÍ �INNOSTI DENNÍHO STACIONÁ�E 

a) canisterapie 
b) hipoterapie 
c) kuliná�ský kroužek 
d) turistický kroužek 
e) doprava 
f) konzultace s rehabilita�ním léka�em 

 
 
Tyto �innosti usnad�ují uživateli vést kvalitní život, jak v za�ízení, tak mimo n�j.  
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3.2. Zdravotnický úsek 
V roce 2009 se nám poda�ilo rozší�it pracovišt� fyzioterapie o jednoho pracovníka na HPP. 
Také považujeme za úsp�ch, že se poda�ilo vyjednat se zdravotními pojiš�ovnami rozší�ení 
poskytované pé�e o fyzikální terapii (po�ídili jsme pro DC 90 magnetoterapeutický p�ístroj 
Biomag SET MONADA 02, elektrolé�bu a ultrazvuk) a vodolé�bu (na využití p�ístroj� k 
hydromasáži nohou). Nov� v našem zdravotnickém za�ízení poskytujeme hipoterapii a 
rehabilitaci na základ� metody Bobath koncept, vhodnou zejména pro d�ti s d�tskou 
mozkovou obrnou. Navštívit ho mohou i dosp�lí pacienti po cévních mozkových p�íhodách. 
 
 
     Pracovišt� 902 
     I�P: 89399001 
 
Vedoucí pracovišt�: Mgr. Radek Eliáš – diplomovaný fyzioterapeut  
                                  
 
Fyzioterapeut: Mgr. Marie Ju�í�ková 
 
Minimální po�et hodin poskytování pé�e v týdnu: 40 
 
Soubor výkon�: Kompletní kineziologické vyšet�ení 
     Kineziologické vyšet�ení 
     Kontrolní kineziologické vyšet�ení 
     Lé�ebná t�lesná výchova skupinová typ I., 3 – 5 lé�ených 
      Lé�ebná t�lesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných 
                           p�íslušník� 
.     Lé�ebná t�lesná výchova individuální pod dohledem na p�ístrojích 
     Lé�ebná t�lesná výchova na neurofyziologickém podklad� 
     Lé�ebná t�lesná výchova individuální – kondi�ní a analytické metody 
     Techniky m�kkých tkání 
     Masáž reflexní a vazivová 
     Individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility 
     Fyzikální terapie II 
      
 
Seznam speciální zdravotnické techniky: BTL - 5000 
                                                                   Biomag SET MONADA 02 
             Rotoped Housefit LH 8338 
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     Pracovišt� 201 
     I�P: 89746008 
 
Vedoucí pracovišt�: MUDr. Bronislava Schusterová  
 
Minimální po�et hodin poskytování pé�e v týdnu: 12 
 
Soubor výkon�: Cílené vyšet�ení léka�em – odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a 
                           lé�ebná rehabilitace 
     Kontrolní vyšet�ení léka�em – odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a 
                           lé�ebná rehabilitace 
     Stanovení dlouhodobého rehabilita�ního plánu na základ� prob�hlé 
                           rehabilita�ní konference 
     Vystavení legitimace práce neschopného nebo žádosti o ošet�ování �lena 
                           rodiny 
      Ukon�ení pracovní neschopnosti nebo žádosti o ošet�ování �lena rodiny                           
  
 
     Pracovišt� 903 
     I�P: 89746003 
 
Vedoucí pracovišt�: Mgr. Markéta Munzarová – klinický logoped 
 
Logoped: Mgr. Eva Jochmannová 
       
Minimální po�et hodin poskytování pé�e v týdnu: 40 
 
Soubor výkon�: Cílené vyšet�ení klinickým logopedem 1 
     Komplexní vyšet�ení klinickým logopedem 2 
     Cílené vyšet�ení klinickým logopedem 2 
     Kontrolní vyšet�ení klinickým logopedem 2 
     Logopedická terapie vad a poruch �e�i provád�ná klinickým logopedem v  
                           ambulantním za�ízení a u l�žka, v domácím ošet�ení á 45 min. 
     Logopedická terapie zvlášt� náro�ná u d�tí, dorostu a dosp�lých provád�ná 
      klinickým logopedem v ambulantním za�ízení a u l�žka, v domácím ošet�ení 
     Logopedická terapie st�edn� náro�ná provád�ná klinickým logopedem v  
      ambulantním za�ízení a u l�žka, v domácím ošet�ení u d�tí, dorostu a 
                          dosp�lých                                                     
 
Seznam speciálního vybavení: Indikátor R 
       Indikátor S 
       Instrumentá� Orf�v – logopedie 
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3.3. Personální zajišt�ní 
Pracovní personál denního stacioná�e tvo�í pracovníci v sociálních službách, sociální 
pracovník, zdravotni�tí pracovníci a ostatní pracovníci, kte�í zajiš�ují kvalitní poskytování a 
pr�b�h sociální služby.  
 
 

• �editel  
Ing. Jaroslav Martínek 

 
• Sociální pracovník dle § 109 zákona �. 108/2006 Sb. 

Bc. Alena Hegerová DiS. (MD) 
Mgr. Lenka Šrámková 

 
• Pracovník v sociálních službách dle § 116 a) zákona �. 108/2006 Sb. 

Mgr. Hana B�ezinová – pracovník p�ímé obslužné pé�e 
Vojt�ch Danzmajer – pracovník p�ímé obslužné pé�e 
Dobromila Klajblová – pracovník p�ímé obslužné pé�e 
Mgr. Simona Trojáková – výchovný nepedagogický pracovník  
 Miroslav Zapletal – pracovník p�ímé obslužné pé�e 

 
• Pracovník v sociálních službách dle § 116 b) zákona �. 108/2006 Sb. 

Mgr. Ji�í P�iv�el – výchovný nepedagogický pracovník 
 

• Zdravotni�tí pracovníci dle § 115 c) zákona �. 108/2006 Sb. 
MUDr. Bronislava Schusterová – rehabilita�ní léka� 
Mgr. Radek Eliáš – vedoucí fyzioterapeut 
Mgr. Marie Ju�í�ková – fyzioterapeut 
Mgr. Lucie Tulcová – fyzioterapeut (MD) 
Mgr. Markéta Munzarová – klinický logoped 
Mgr. Eva Jochmannová – logoped DP� 

  
• Ostatní pracovníci DC 90 

Lucie Hegrová – koordinátor provozu 
Ing. Dana Mrá�ková – grantový pracovník DPP 
Marie Švecová – úklid  
Ruslan Alexandrovi� Verdijev – údržba 
Miroslav Zapletal – údržba vozového parku DP� 
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4. Jiná �innost za�ízení DC 90 o.p.s. 

 
4.1. Spolupráce se školami, odborné praxe 

 

Celoro�n� DC 90 o.p.s. spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, Vyšší odbornou 
školou sociální a teologickou v Olomouci, Vyšší odbornou školou Caritas, Speciální 
mate�skou školou a Speciální základní školou pro sluchov� postižené a další. Student�m 
t�chto škol umož�ujeme vykonání odborné praxe v našem za�ízení. Vytvá�íme podmínky 
praxe student�m a stážist�m, kte�í mají zájem v budoucnu pracovat jako speciální 
pedagogové, sociální pracovníci, fyzioterapeuti �i pracovníci v sociálních službách. V roce 
2016 absolvovalo v DC 90 odbornou praxi 10 student�, kte�í se v rámci praxe podíleli na pé�i 
o uživatele, vytvá�eli volno�asové a vzd�lávací programy a spolupracovali tím s personálem 
na napl�ování cíl� individuálních plán� uživatel�. 
Dále spolupracuje s dobrovolnickou organizací JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z. 
s., která vysílá dobrovolníky do našeho za�ízení. V roce 2016 vykonávali dobrovolnickou 
�innost na denním stacioná�i 4 dobrovolníci, kte�í zde odpracovali více jak 140 
dobrovolnických hodin.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

4.2. Webové stránky DC 90 o.p.s. 
 

Na webových stránkách DC 90 o.p.s. mají návšt�vníci možnost získat základní informace o 
organizaci, nabídku poskytovaných služeb, nahlédnout do �innosti organizace �i si 
prohlédnout bohatou fotogalerii. 
Webové stránky jsou pravideln� aktualizovány, návšt�vník se tak m�že lehce dozv�d�t nejen 
o nedávné �innosti DC 90 o.p.s., které jsou vkládány do m�sí�ních deník� �inností a dopln�ny 
alby ve fotogalerii, ale p�edevším získá informace a o práv� chystaných akcích. Tyto akce 
jsou p�idávány do aktualit, obsahují informace o místu a datu konání akce, p�íp. pozvánky 
s podrobnými informacemi o plánované akci. 
 
Webové stránky ve stávající podob� jsou v provozu od roku 2012, od té doby jsme získali 
mnoho kladných ohlas� na podobu a obsah stránek, nap�. ze strany student�, kte�í m�li 
možnost ud�lat si o organizaci a její �innosti obrázek a na základ� t�chto informací se 
rozhodli absolvovat v naší organizaci odbornou stáž.  
 
Webová adresa stránek je: 
 
www.dc90.cz 

 
 

4.3. Zahradní slavnost – Den otev�ených dve�í 
 

     Den otev�ených dve�í našeho stacioná�e se již stal zavedenou tradicí. Pomyslné 
"dve�e" sv�tu otev�eme vždy na jeden den v �ervnu. V roce 2016 se tak stalo 16. �ervna. 
Pravideln� p�ichází v�tšina rodi��, ale i lidí spíše jen zvídavých. „Co se za t�mi dve�mi 
asi tak skrývá?“ A všichni ti, kte�í v minulosti za ta dví�ka nahlédli, v�dí, že za nimi �eká 
pohodová nálada, zábava, dobré jídlo, ale také možnost nahlédnout do sv�ta osob 
s postižením.   

     V rámci doprovodného programu je možné shlédnout nap�. dopolední p�ednášku 
Policie �R v�etn� výcviku ps�. Tento program je spíše zpest�ením pro naše 
uživatele, kte�í si mají možnost zast�ílet z pistole nebo se obléci do obleku t�žkood�nc�. 

     Odpoledne, kdy se již dve�e netrhnou, mohou návšt�vníci shlédnout tane�ní a 
divadelní vystoupení uživatel� stacioná�e. Dbáme na to, aby m�li návšt�vníci každý rok 
možnost shlédnout nová tane�ní i dramatická ztvárn�ní v podání našich uživatel�. Na 
doprovodném programu se podílí i DC 90 o.p.s. z�izovaná St�ední škola a Základní škola 
DC 90 s.r.o., nap�íklad p�veckým vystoupením a Dílny DC 90 o.p.s. svými výrobky a 
výp�stky. 

     Nezapomínáme ani na �etné sout�že (nap�. ve st�elb�), na ukázku a prodej našich 
výrobk� a bohaté ob�erstvení. 

P�íští rok jste srde�n� vítáni.  
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4.4. Dobro�inná aukce výtvarných d�l 
 
V sobotu 5. listopadu 2016 prob�hla v Mozartov� sále dobro�inná aukce, jejíž výt�žek bude 
použit na rekonstrukci budov denního stacioná�e DC 90 o.p.s. 
Aukci moderovali herci Moravského divadla Petr Kubes a Vendula Fialová, p�ítomen byl 
�editel Moravského divadla Pavel Hekela i primátor m�sta Olomouce Antonín Stan�k, který 
nad celou aukcí p�evzal záštitu.  
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Výt�žek z aukce bude použit na dofinancování akce „Revitalizace prostor denního stacioná�e DC 
90 o.p.s. – II. etapa“. 
 
Partnery akce byli: 
 
�eský rozhlas Olomouc 
Dílny DC 90 o.p.s. 
Moravská filharmonie Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc 
Statutární m�sto Olomouc 
St�ední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. 
Tomáš Bubeník - sklená�ství a ráma�ství Bubeník 
Unie výtvarných um�lc� Olomoucka 
Dražilo se 120 položek, prodalo se 63 položek v hodnot� 86 780,- K�. 

5. P�ehled realizovaných akcí denního stacioná�e v roce 2016 

 
Leden 
12. 1. Muzeum um�ní Olomouc, výstava Dohnat a p�edehnat 
14. 1. Bowling ve Sportcentru Best 
19. 1. Aquapark 
21. 1. Exkurze interaktivní výstavy Pevnost poznání Olomouc 
 
Únor 
3. 2. Vlastiv�dné muzeum Olomouc – výstava Korunova�ní klenoty a stálá p�írodov�dná a 
historická expozice 
9. 2. Aquapark 
12. 2. Kino Metropol, promítání filmu „Malý princ“ 
18. 2. Bowling ve Sportcentru Best 
 
B�ezen 
8. 3. Aquapark 
16. – 17. 3. Prodej výrobk� ve Fakultní nemocnici 
23. 3. Návšt�va cirkusu Berousek 
24. 3. Bowling ve Sportcentru Best 
 
Duben 
5. 4. Turistický výlet z Hlubo�ek na Svatý Kope�ek 
7. 4. vernisáž výstavy Ji�ího Klvá�ka v kavárn� Druhý domov 
12. 4. Aquapark 
13. 4. Malování s klienty na charitativní akci Another Wall v Galerii Šantovka  
19. 4. Vernisáž výstavy Ji�ího Klvá�ka v kavárn� Druhý domov spojená s divadelním 
p�edstavením klient� DCC 90. Inscenace „Doma je doma“ 
21. 4. Bowling ve Sportcentru Best 
26. 4. Výlet do Prahy, výstava Titanic 
 
Kv�ten 
5. 5. Vernisáž výstavy „Kouzlo šikovných rukou“ v zámecké galerii Konice. Výstava obraz� 
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Ji�ího Klvá�ka a dalších klient�, divadelní p�edstavení klient� DC 90 „Doma je doma“. 
6. 5. P�ší turistický výlet na Velký Kosí� 
12. 5. P�ší turistický výlet z Domašova nad Byst�icí do Hrubé vody 
19. 5. Bowling ve Sportcentru Best 
23. 5. Výlet do Konice, prohlídka Muzea �emesel 
24. 5. Aquapark 
25. 5. Výlet do Krom��íže, návšt�va Kv�tné zahrady  
 
�erven 
2. 6. Sportovní olympiáda v DC 90 
6. 6. – 10. 6. Pobyt v Tel�i 
16. 6. Zahradní slavnost 
21. 6. Bowling ve Sportcentru Best 
22. 6. Divadelní a tane�ní vystoupení uživatel� pro ve�ejnost ve vile Primavesi  
27. 6. Návšt�va Divadla KK v  DC 90, zahráli uživatel�m inscenaci Duhová pohádka 
28. 6. Aquapark 
29. 6. Divadelní a tane�ní vystoupení uživatel� pro ve�ejnost ve vile Primavesi 
 
Zá�í 
11. 9. Divadelní p�edstavení našich uživatel� letošní nové inscenace „Hamlet“ 
v Arcidiecézním muzeu v rámci Dn� evropského d�dictví. Hrálo se dvakrát, v 15 a v 17 hodin 
15. 9. P�ší výlet z Hlubo�ek na Svatý Kope�ek 
22. 9. Bowling ve Sportcentru Best 
27. 9. Aquapark 
 
�íjen 
7. 10. Návšt�va výstavy Exota na výstavišti Flora 
12. – 14. 10. Pobyt na Pálav� v Dolních V�stonicích 
20. 10. Bowling ve Sportcentru Best 
20. 10. Podve�erní návšt�va P�erova a vernisáže fotografií Davida Machá�ka 
25. 10. Aquapark 
 
Listopad 
5. 11. Dobro�inná aukce výtvarných d�l 
10. 11. Vernisáž výstavy obraz� Ji�ího Klvá�ka ve V�decké knihovn� spojená s divadelním 
p�edstavením uživatel�, inscenace „Doma je doma“ 
16. 11. Bowling ve Sportcentru Best 
24. – 25. 11. Prodej výrobk� ve Fakultní nemocnici 
29. 11. Aquapark 
 
Prosinec 
8. 12. Tane�ní a di. vystoupení na akci P�edváno�ní ve Freskovém sále Divadla na cucky 
19. 12. Posezení u váno�ního stromku, dárky, koledy 
20. 12. Aquapark 
22. 12. Bowling ve Sportcentru Best 
 
Pracovník�m všech organizací a institucí d�kujeme za spolupráci a za p�átelský a 
vst�ícný p�ístup, jakého se nám z jejich strany dostává. 
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6. Hospoda�ení organizace v roce 2016 

 

HOSPODA�ENÍ DC 90 o.p.s. V ROCE 2016 

p�íjmy: celkem                                       (v tis. K�) 7 918 

 tržby za vlastní výrobky a služby 576 

 úhrady za služby uživatel�m 898 

 úhrady od zdravotních pojiš�oven 1 182 

 tržba z prodeje DHM 2 132 

 ostatní p�íjmy 16 

 dary 175 

 dotace ze státního rozpo�tu 100 

 dotace KÚOK  2 697 

 dotace obce 142 

 
výdaje: celkem 7 885 

 materiál a PHM 481 

 energie 235 

 opravy 45 

 cestovné 2 

 služby 1 098 

 mzdy 3 056 

 - z toho statutární orgán 361 

 - z toho správní a dozor�í rada 0 

 sociální a zdravotní pojišt�ní 1 014 

 - z toho statutární orgán 123 

 - z toho správní a dozor�í rada 0 

 ostatní 184 

 p�ísp�vek z�izovatele pro SŠ a ZŠ DC90 
s.r.o. 551 

 odpisy 404 

 z�statková cena prodaného DHM 815 

 
Informace o ú�etních metodách a zp�sobu zpracování a úschovy ú�etních záznam� 
Spole�nost používá takové ú�etní metody, které jsou v souladu s ú�etními p�edpisy dle 
zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví a vyhláškou �. 504/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a �eskými ú�etními standardy pro ú�etní jednotky, u kterých hlavním p�edm�tem 
�innosti není podnikání. Ú�etním obdobím je kalendá�ní rok. 
Podvojné ú�etnictví DC 90 o.p.s. je vedeno extern� firmou PEVENEPE s.r.o., I�: 04596129. 
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7. P�ehled dotací a finan�ních p�ísp�vk� 

 

Dotace a granty Na ú�el  K� 

MPSV investice 
Zkvalitn�ní sociálních služeb revitalizací prostor denního 
stacioná�e DC 90 o.p.s.- II. etapa (budova A) 

2 900 000,00 K�

MK Arteterapie jako výrazový prost�edek osob s handicapem 70 000,00 K�

MK Divadlo a tanec jako výrazový prost�edek osob s handicapem 30 000,00 K�

KÚOK Denní stacioná� DC 90  2 697 100,00 K�

Statutární m�sto Olomouc Denní stacioná� DC 90 114 000,00 K�

Statutární m�sto P�erov P�ísp�vek na klienta 3 000,00 K�

Obec Skrbe� P�ísp�vek na klienta 5 000,00 K�

Obec K�elov – B�uchotín P�ísp�vek na klienta 20 000,00 K�

 
 
Ve�ejná sbírka 2016 
na základ� osv�d�ení �.j.: KÚOK/74414/2012/OE/400 ze dne 5.9.2012 o konání ve�ejné 
sbírky jsme shromáždili za rok 2016  904 383,70 K�. Finan�ní prost�edky jsou ur�eny na 
úhradu pobytu, volno�asových aktivit a výuky postižených v denním stacioná�i DC 90. V roce 
2016 jsme použili 105 037,- K� na ur�ený ú�el, 799 346,70 K� bylo p�evedeno do roku 2017. 
 
 
Investi�ní akce – Zkvalitn�ní sociálních služeb revitalizací prostor denního stacioná�e 
DC 90 o.p.s.- II. etapa (budova A). 
V roce 2016 jsme zahájili investi�ní akci, p�i které bude zrevitalizovaná nejstarší budova 
denního stacioná�e, a to budova A. Tepeln� technické parametry budovy A jsou velmi špatné, 
a také ekonomika provozu nutn� vykazuje problémy. Vzhledem k platné legislativ� je projekt 
�ešen s prioritním dodržováním p�edpis� o hospoda�ení s energiemi. Zateplením plášt� 
budovy dojde ke zm�n� za�azení energetické náro�nosti budovy z klasifika�ní t�ídy D do 
klasifika�ní t�ídy B, tedy z pohledu zákona o energetické náro�nosti budov z nevyhovující do 
vyhovující skupiny. 
 
Rekonstrukce plášt� budovy spo�ívá v t�chto krocích: 
 

• Obvodový pláš� bude místn� opraven a celoplošn� opat�en kontaktním zateplovacím 
systémem. 

• Stará net�snící okna a dve�e (i vrata) budou nahrazena novými, spl�ujícími TP. 
• Jako vyvolané a související práce budou provedeny nezbytné úpravy dlažeb nádvo�í, 

odvedení deš�ových vod do kanalizace a okapových chodní�k�. 
• Stávající vjezdová vrata budou nahrazena novými, vyhovujícími tepeln�-technickým 

normám, v�etn� dálkového ovládání. 
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•  Pr�jezd bude na stran� dvora opat�en novými vraty odpovídajícími tepeln�-
technickým normám. 

• Strop pr�jezdu bude opat�en kontaktním zateplovacím systémem. 

Vyhodnocení efektivnosti projektu rekonstrukce budovy A   
 
Náklady stavby celkem ……………………………………………………….. 3 870 288  K� 
Investi�ní dotace MPSV ……………………………………………………… 2 900 000  K� 
Kubatura obestav�ného prostoru……………………………………………………. 3.484 m3 
M�rný náklad na 1 m3 OP…………………………………………1.336 K�/m3 (limit 5.800) 
Plocha zateplení svislého obvodového plášt�………………………………….………551 m2 
Plocha výplní oken a dve�í…………………………………………………….............. 108 m2 
Náklady zateplení svislého obv. Plášt�……………………..….…..…………… 1 151 635 K� 
M�rný náklad na 1 m2 svislého zateplení …..…….…………………… 2 090 K� (limit 2100) 
Náklady výplní oken a dve�í 41,53 x 9850 …..………..…………….…….………699.399 K� 
M�rný náklad na 1 m2 oken a dve�í……..…………………………… 6 476 K� (limit 10 000) 
�

 

8. Sponzo�i a podporovatelé DC 90 o.p.s. 

AZ kontrol s.r.o. 
COOP TU 34 HB 
Dobré místo pro život o.s. 
ENERGREEN Projekt, s.r.o. 
Energo Agro spol. s r.o.  
Koyo Bearings �eská republika s.r.o. 
M�stská policie Olomouc 
Moravská filharmonie Olomouc 
Motorest Zlatá k�epelka – Stanislava Salátová 
Nadace �eské spo�itelny 
Sklená�ství a ráma�ství – Tomáš Bubeník 
Statistika, s.r.o. 
Staves s.r.o. 
Unie výtvarných um�lc� Olomoucka 
 
 
Ing. Ivana �erná 
Daniel Harvan 
Martin Havelka 
Mgr. Pavel Hekela 
Jaroslava Jermá�ová 
Zbyn�k Kavka 
Iveta Kavková 
Robert K�enek 
Ji�í Kožušní�ek 
Vratislav Kvapil 
Jind�ich Marek 
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Ing. Jaroslav Martínek 
Ing. Dana Mrá�ková 
Ing. Stanislav Mr�ka 
Jana Salajková 
Adéla Sotolá�ová 
Stanislav Štafa 
RNDr. Martin Tichý 
Pavel Trnka 
Dana Zaoralová 
ostatní drobní dárci 
 
 
 

Všem našim dárc�m a p�isp�vatel�m d�kujeme! 
 
 
 

Bankovní spojení: 
 
B�žný ú�et:   2400646870/2010 
Sbírkový ú�et:  2000646871/2010 

 
 
 
 
 
 
 

 








