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1. Charakteristika zařízení DC 90 o.s.

DC 90 o.s. je občanské sdružení, které vzniklo 10.5. 1990 jako DĚTSKÉ 
CENTRUM 1990. Občanské sdružení si ve svých stanovách klade za cíl zřizovat a poté 
udržovat systém kvalifikované moderní péče o zdravotně postižené spoluobčany, a to zejména 
ve formě zřizování stacionářů s denním pobytem, sociálně terapeutických a chráněných dílen 
a jiných zařízení pro pracovní výchovu a pracovní uplatnění postižených v pozdějším věku, 
ambulantních poraden, speciálních mateřských škol a speciálních škol.

Sdružení je provozovatelem DC 90 o.s., jež poskytuje komplexní, tj. zdravotní, 
výchovnou a sociální péči handicapovaným osobám s mentálním nebo kombinovaným 
handicapem (psychickým i fyzickým) i v dalším životním období.  

Snahou sdružení DC 90 o.s. je odstranit všechny nedostatky, které se v péči o 
handicapované projevily v minulosti. Proto si sdružení vytýčilo tyto zásadní principy své 
činnosti:

 poskytování komplexní péče, tj. zdravotní, výchovné a sociální tak, aby veškeré 
schopnosti handicapovaného byly individuálně rozvíjeny

 zajištění péče od nejútlejšího věku do 64 let věku
 zachování úzkého kontaktu s rodinou (proto pouze denní pobyt)
 integrace postiženého do společnosti

Z důvodů legislativních i ekonomických, byla z DC 90 o.s. nejprve vyčleněna 
speciální škola, která vznikla 25.11.1997 jako samostatný subjekt pod názvem Střední škola 
a  Základní škola DC 90, s.r.o. (jejíž zřizovatel je DC 90 o.s.) a následně vznikly jako 
samostatný subjekt chráněné dílny pod názvem Dílny DC 90 o.s.  se dnem zápisu 25.3.2008.

Ve všech našich zařízeních poskytujeme péči osobám s handicapem v Olomouci, 
Olomouckém kraji a krajích přilehlých. V těchto zařízeních jsme schopni postarat se o 
uživatele od 6 let věku prakticky až po odchod do starobního důchodu. V roce 2011 využívalo 
služeb našich zařízení  80  osob s handicapem.
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Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o.
je školské zařízení, ve kterém mohou handicapované děti plnit povinnou školní 

docházku v oborech – Pomocná škola a Školní vzdělávací program (dříve zvláštní škola). 
Dále si žáci mohou vybrat ze 2 oborů praktické školy: Praktická škola jednoletá a Praktická 
škola dvouletá nebo z učebních oborů: Keramické práce a Zahradnické práce. Škola nabízí i 
školní družinu. V roce 2011 navštěvovalo naši školu 42 žáků.

DC 90 o.s.
základním posláním DC 90 o.s. (dříve Dětského centra 1990) je poskytování 

sociálních a výchovných služeb lidem se specifickými potřebami (postiženým mentálním 
nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu,  bez ohledu na věk a pohlaví tak, aby 
se jejich život podobal životu zdravých spoluobčanů s přihlédnutím na jejich postižení a 
individuální potřeby.

Do roku 2008 mělo naše zařízení registrovány 4 sociální služby, které byly velmi provázané a 
určit hranice mezi nimi bylo velmi obtížné. Z tohoto důvodu jsme od 1.1.2009 tyto sociální 
služby sloučily do jedné, a to do „Denního stacionáře DC 90“, což se jeví jako krok 
správným směrem vzhledem k dotacím a financování i jasného směřování a pochopení 
sociální služby.V návaznosti na tento krok jsme se zaměřili na zefektivnění naší sociální práce 
a navýšili kapacitu sociální služby denního stacionáře na 60 uživatelů proti 50 z roku 2008. 
Jsme tedy schopni nadále přijímat i uživatele nové. V roce 2011 navštěvovalo denní stacionář 
30 klientů.
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Dílny DC 90 o.s.
vznikly jako samostatná organizace, která provozuje chráněnou dílnu zahradnickou a 

keramickou. V roce 2011 jsme zaměstnávali v těchto chráněných dílnách 9 osob se 
zdravotním znevýhodněním nebo částečným invalidním důchodem. 

VÝCHOVA  A VZDĚLÁNÍ
je  poskytováno ve Střední škole a Základní škole DC 90 s.r.o.  Střední škola je 

určená především pro žáky s více vadami, kteří splnili povinnou školní docházku a nabízí 
možnosti vzdělávání ve formě praktické školy a odborného učiliště. Praktická škola je 
zaměřena na péči o rodinu a vedení domácnosti. Výuka umožňuje individuální přístup 
k žákům a snaží se o všestranný rozvoj osobnosti. Tyto obory připravují žáky na praktický 
život a budoucí povolání. Odborné učiliště nabízí tyto učební obory: keramické práce, 
zahradnické práce. Obory jsou tříleté s možností získání výučního listu.  Během studií se žáci 
seznamují s teoretickými i praktickými základy jako je např. květinářství, sadovnictví, 
ovocnářství, zelinářství, vazačství. Keramický obor zahrnuje modelování, točení na kruhu, lití 
do sádrových forem, výrobu jednoduchých sádrových forem, glazování, zdobení a výpal 
keramických výrobků, správné ošetřování a používání keramických materiálů. Vzdělávání v  
této škole je zaměřeno zejména na praktickou výuku. 

Povinná školní docházka pro děti s více vadami probíhá v základní škole, která má 
tyto obory vzdělávání: Základní škola praktická a Základní škola speciální. Součástí školy je i 
školní družina.
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Speciální pedagogové školy zjistili, že řada dětí, jež byla označena za nevzdělavatelné, 
je při individuálním, láskyplném a odborném vedení schopna  absolvovat školské vzdělání. 

S dětmi pedagogové pracují individuálně podle jejich schopností a možností. Děti 
s těžším stupněm postižení jsou rozvíjeny v jednotlivých výchovách (výtvarná, tělesná, 
logopedická, jazyková, hudební, pracovní), děti s lehčím defektem si navíc osvojují ještě 
poznatky z  rozumové výchovy, např. rozvíjení základních matematických představ a 
rozvíjení základních prvků poznání.

Po dvacetiletém působení jsou na dětech vidět zřetelné pokroky v jejich vývoji, menší 
děti si zvykly na nové prostředí a našly si nové kamarády, starší děti se začaly rozvíjet 
v rozumové oblasti, jsou samostatnější při sebeobsluze, osvojily si správné držení psacího 
náčiní, rozvinula se slovní zásoba dětí, zlepšilo se samostatné vyjadřování.

ZDRAVOTNÍ  PÉČE
Postupně byl postaven tým odborníků, který se podílí na zajištění zdravotní péče. Do  

tohoto týmu patří rehabilitační lékař, fyzioterapeuti a logopedi. Tým pracovníků DC 90 o.s. 
posuzuje při přijetí, zda do DC 90 o.s. jsou přijímáni skutečně ti, kterým má DC 90 o.s. 
sloužit, tj.  zdravotně postiženým s mentálními nebo kombinovanými vadami. Vedoucí 
rehabilitační lékař řídí práci kolektivu fyzioterapeutů. Za nejdůležitější a nezastupitelnou 
léčebnou složku považujeme cílenou rehabilitaci. V DC 90 o.s. se provádí  klasická forma 
rehabilitace. 

Klasická rehabilitace je prováděna dle indikací vedoucího rehabilitačního lékaře, 
zpravidla jedenkrát denně formou individuálního nebo skupinového cvičení. Cvičení s pomocí 
fyzioterapeutek je zaměřeno především na odstraňování vadných pohybových stereotypů, 
poruch svalového napětí, na vytváření správných pohybových vzorců. Pro toto cvičení 
využíváme těchto léčebných metod a postupů:

 Individuální cvičení dle indikace lékaře
 Skupinové cvičení s pomůckami
 Cvičení na míči, s overbally a nestabilních plochách
 Metoda dle Roswithy Brunkow
 Akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové
 Senzorická integrace
 Funkční rehabilitační trénink
 Bobath koncept pro děti
 MTC – Medical Taping Concept (kinesio tejpování)
 DynamicTaping

a procedury fyzikální terapie:
 Ultrazvuk
 Elektrostimulace
 Elektrogymnastika
 Středněfrekvenční proudy
 TENS – nízkofrekvenční terapie
 Magnetoterapie
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Nově nabízíme i hipoterapii. Další novinkou našeho zdravotnického zařízení je 
rehabilitace metodou Bobath koncept.

Bobath koncept - NDT (NeuroDevelopmentalTreatment) – je nejčastěji používaným 
konceptem pro pacienty s postižením centrálního 
nervového systému (CNS). Jedná se o 24hodinový 
koncept, který zahrnuje veškerou denní péči 
(handling) o dítě – terapii, kompenzační pomůcky, 
přizpůsobení domácnosti atd. Úkolem odborníků je 
ve spolupráci s rodiči najít nejvhodnější cestu, jak 
stanovených cílů dosáhnout tak, aby dítě i jeho 
rodina byli co nejspokojenější. Navštívit ho mohou 
i dospělí pacienti po cévních mozkových příhodách.

Senzorická integrace (SI) – je doktorkou Jean Ayres (americká ergoterapeutka) popsána jako 
neurologický proces,  který zpracovává a organizuje 
podněty z okolního prostředí, ale i informace z vnitřku 
těla a umožňuje nám tak adekvátně reagovat na tyto 
podněty.  Pomáhá nám reagovat na změny, rozhodovat, 
které stimuly jsou pro daný okamžik podstatné. SI hraje 
důležitou úlohu v oblasti pozornosti a sebekontroly. 
Správná integrace smyslových vjemů má dominantní roli 
při procesu učení motorických dovedností, všedních 
denních aktivitách, hře a následně plnění školních úkolů. 
SI je tedy přístup užívaný především u dětí, které obtížně 
zpracovávají smyslové stimuly. Vychází z předpokladu, 
že senzorická integrace se vyvíjí na základě pohybových 
příležitostí a zkušeností. Pomáhá dítěti organizovat 
podněty a tím se cítit bezpečně ve svém okolí, adekvátně 
reagovat na vzniklé situace a efektivně je řešit. SI 
zasahuje do všech oblastí psychomotorického vývoje 
dítětě.
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Terapeutický koncept metody Roswithy Brunkow je založen na cílené aktivaci 
diagonálních svalových řetězců. Jedná se o systém vzpěrných cvičení, který je založen na 
správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze. 
Tato metoda umožňuje zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro 
páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a reedukaci správných pohybů.

Akrální koaktivační terapie je metoda, jejíž cílem je dosažení napřímení páteře a její 
následné stabilizace. K napřímení páteře využívá aktivace svalových řetězců a fixování 
pohybových motorických vzorů. Metoda ACT navazuje na základní principy nastavení aker, 
z kterých vychází i metoda R. Brunkow. Akrální koaktivační terapie zároveň klade důraz na 
efektivní využívání otevřených a uzavřených řetězců v polohách vývoje.

Medical Taping Concept (MTC) – kinesio tejping, funkční tejping, elastický tejping … pod 
všemi těmito názvy se skrývá tejpování různě 
barevnými elastickými páskami, jejichž tloušťka je 
srovnatelná s lidskou kůží. Tejp propouští vzduch, 
vlhkost. Funkčnost tejpů spočívá především ve 
zvýšené cirkulaci přímo pod tejpem a následné 
zvýšení látkové výměny. Účinky kinesio tejpingu jsou: 
zlepšení funkce svalů, zlepšení lymfatického systému, 
podpora kloubů, regulace svalového napětí a korekce. 
Základem kinesio tejpování je udržení plného rozsahu 
pohybu. Cílem není imobilizace, nýbrž zachování 
pohyblivosti a tím následné ovlivnění léčebného 

procesu.

DynamicTaping (DT) je absolutní novinkou v České republice vyvinutou australskými 
muskuloskeletálními fyzioterapeuty (Ryan Kendrick). DT je navržen za jiným účelem než 
kinesio tejp. Má jiné fyzikální vlastnosti (roztažitelný do délky i šířky) než kinesio tejp a 
využívá se v tejpování „celého pohybu“ – tzv. biomechanického tejpování. Při aplikaci 
dynamictapu na ošetřovaný segment ve zkácené pozici využíváme elasticity DT, pružná 
vlastnost DT pomáhá k absorbování energie a poté k uvolnění energie zpět do systému. 
Výsledkem této zredukované práce je snížení zatížení svalů a energie vstřebávané šlachami.

Logopedická péče probíhá každodenně v zařízení na ul. Husitská u dětí do 18. let, 1x 
týdně, pak v Olomouci – Topolanech u dospělých klientů. Logopedická terapie vad a poruch 
řeči je v DC 90 o.s. prováděna klinickým logopedem a dvěma logopedy.

DENNÍ  STACIONÁŘ
je velmi důležitým a společensky velmi významným faktorem v rámci poskytování 

sociálních služeb. Denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  se 
nachází na tzv. „farmě“ v Olomouci – Topolanech. V současné době jsou sociální služby 
poskytovány v tzv. „dílnách“, které vedou klienty k nácviku sebeobsluhy, aktivizačním a 
socioterapeutickým činnostem a volnočasovým aktivitám. Denní stacionář poskytuje tyto 
služby pro mentálně a kombinovaně handicapované od 16 let věku a výše. Dílny se zaměřují 
na práci s keramikou, textilem, zahradnickou činnost a jiné.
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Keramická dílna – původně jsme keramickou hlínu začali používat na procvičení jemné 
motoriky. Přitom jsme objevili schopnost postižených pracovat s hlínou a tvořit z ní 
pozoruhodná dílka. Zjistili jsme, že se při této činnosti nejen zlepšuje jemná motorika, 
koordinace pohybů a soustředěnost našich klientů, ale současně se zvyšuje jejich sebevědomí, 
zejména když se jejich výrobky líbí a eventuálně jdou do prodeje. 

Mechanická dílna – zde pracují pod odborným vedením klienti, kteří se zde učí práci 
s jednoduchým mechanickým nářadím, které umožňuje vytvářet dekorativní předměty jako 
jsou např. svíčky, ruční papír, loutky apod.
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Zahradnická dílna –  v zahradnické dílně se klienti učí aranžovat suché a živé květiny, 
pěstovat ovoce, zeleninu a okrasné květiny v místním rozlehlém sadu a v areálu DC 90 o.s. 
Sad je rozdělen na okrasnou a užitkovou část. Okrasná část slouží pro pěstování okrasných 
květin, dřevin a pro relaxaci. V užitkové části klienti pěstují ovoce a zeleninu. Klienti si při 
práci v této dílně osvojují základní pracovní návyky, což zařazujeme do tzv. sociální 
rehabilitace. Z hlediska zdravotní rehabilitace můžeme konstatovat, že při této činnosti se 
zlepšuje jemná motorika, koordinace pohybů, pobytem na čerstvém vzduchu se zlepšuje 
celková kondice klientů, ale současně se zvyšuje jejich sebevědomí, zejména když se jejich 
výpěstky  líbí a získávají ocenění na různých výstavách. 

Textilní dílna - je velmi důležitou součástí socioterapeutických aktivit pro handicapované. 
V našem centru je neodmyslitelnou součástí aktivit pro postižené. Jejich tvorba 
vytváří jedinečnou součást charakteristiky našeho centra pro širokou veřejnost. Malba na 
textil se postupně rozvíjela  - malovaly se prosté motivy na hedvábí, šály, šátky, kravaty, 
pouzdra na brýle.  Pod vedením pracovníků v sociálních službách, kteří se k prospěchu věci 
zúčastnili různých odborných školení, svou nabídku rozšířili na vytváření rozmanitých 
novoročenek, blahopřání a pohlednic zdobených motivy z hedvábí a keramiky. Dále mají 
klienti možnost své umění tvořit na ručně vyrobený papír, který si pod vedením pracovníka  
sami vyrobí v DC 90 o.s. Další  aktivitou této dílny je pletení košíků, která rozvíjí zejména 
oblast jemné motoriky. Tyto aktivity rozvíjí u handicapovaných s kombinovanými vadami 
pracovní návyky. 
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Propojením malby a výrobky vytvořenými v mechanické, zahradnické i keramické dílně se u 
dětí rozvíjí komunikace a práce v kolektivu. V neposlední řadě touto činností sledujeme 
zlepšení jemné motoriky postižených, celkového zlepšení fyzického a duševního zdraví.

V rámci těchto dílen je poskytována i zájmová činnost a volnočasové aktivity, které slouží 
jako relaxační doplněk rehabilitace. Ti sportovně nadanější se rozvíjí prostřednictvím 
sportovních aktivit pod vedením pracovníka v různých sportovních disciplínách a plavání. Je 
velkým úspěchem, že zdravotně postižený člověk může zaujmout i místo na stupni vítězů při 
konání Speciálních olympiád a plaveckých soutěží. 
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Kdo nemá zájem o sport, může svůj talent uplatnit v dramatické a taneční oblasti. Drama a 
tanec je zaměřen především na pohybovou a vyjadřovací jistotu (řeč), rovněž je podporována 
i zpěvní část. Především se čerpá z fantazie klientů. 
Drama realizujeme tím způsobem, že natočíme zvuk a provádíme vše jako pantomimu. 
Během zkoušek zvuk přejde do paměti a klienti už mohou hrát normálně jako herci. 
Výsledkem této činnosti je nejen zlepšení pohybové aktivity, ale i získání jistoty při 
společenském vystupování.

Ti klienti, kteří mají rádi vaření a domácí práce mohou tyto aktivity využít ve stacionáři
v rámci socioterapeutických činností. I při této činnosti se pod odborným vedením rozvíjí 
manuální zručnost, navíc se naučí něco praktického pro život a všechny to baví.
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V rámci volnočasových aktivit v DC 90 o.s. funguje kroužek zaměřený na turistiku a kulturu, 
který vede ve svém volném čase a bez nároku na finanční ohodnocení Jiří Přivřel. V rámci 
tohoto kroužku již klienti navštívili spoustu zajímavých míst, divadelních a filmových 
představení. V rámci fakultativních činností mají uživatelé služeb možnost využít canisterapii 
a hipoterapii.

Tyto aktivity přináší své pozitivní výsledky. Praktickým dopadem je zřízení chráněných 
dílen – Dílny DC 90 o.s. při DC 90 o.s. v nově vybudované „Stodole“, kde bývalí žáci 
učňovského střediska v oboru keramik a zahradník, jsou po absolvování školy 
zaměstnáni. Z našich dětí a mládeže, kteří by jinak svůj život prožili v izolaci, se stávají 
naši spolupracovníci. Tím se naplňuje v plné míře i náš konečný cíl – integrace 
postižených do společnosti.



14

2. Základní údaje o sdružení DC 90 o.s.

Název sdružení: DC 90 o.s. 

Sídlo: Nedbalova 36/27,  779 00 Olomouc – Topolany

Sdružení DC 90 o.s.: předseda Sdružení DC 90 o.s.: 
funkce není obsazena

jednatel Sdružení DC 90:
RNDr. Martin Tichý

Členové Rady sdružení:  RNDr. Martin Tichý
 Ing. Jaroslav Martínek

   Marcel Harvánek

Statutární zástupce: RNDr. Martin Tichý
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3. DC 90 o.s.  - poskytovatel sociálních služeb 

     DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

     DENNÍ STACIONÁŘE
     
     IČO: 00560618
     Identifikátor: 6933252
Ředitel: Ing. Jaroslav Martínek
Minimální počet hodin poskytování péče v týdnu: 40
každý pracovní den   od 7.30 – 15.30 hod. 
ambulantní služba poskytována dle § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

     POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře v DC 90 o.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se 
specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, 
aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, 
s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.
Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních 
dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které 
vedou k seberealizaci a samostatnosti. 

     CÍLOVÁ SKUPINA DENNÍHO STACIONÁŘE
Osoby s lehkou, středně těžkou a hlubokou mentální retardaci nebo v kombinaci s fyzickým 
handicapem, od doby ukončení povinné školní docházky (16 let) do 64 let věku.

Důvody odmítnutí zájemce o službu jsou:
 naplnění kapacity
 absence odpovídajícího technického vybavení denního stacionáře  DC 90

Služba není poskytována:
 lidem, bez diagnózy mentální retardace nebo v kombinaci s fyzickým handicapem 
 lidem s infekčními chorobami
 lidem závislým na alkoholu a psychotropních látkách
 lidem s agresivním chováním
 je-li kapacita stacionáře vyčerpána
 lidem, jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje výhradně lékařskou péči
 lidem trpícím onemocněním, které neumožňuje pobyt v kolektivu
 lidem  s duševním onemocněním (např. schizofrenie, afektivní poruchy a neurotické 

poruchy, poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek, poruchy osobnosti, 
neurčené duševní poruchy), netýká se lidí s dg. mentální retardace a různých 
forem autismu
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  CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE
 podporovat a vést uživatele k soběstačnosti a samostatnosti, a to formou nacvičování a 

zvládání  sebeobslužných úkonů 
 podporovat samostatné rozhodování uživatelů o svém životě 
 včleňovat uživatele služby do společnosti a předcházet sociální izolaci prostřednictvím 

společenských a kulturních akcí, výletů, pobytů apod. 
 upevňovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti tak, aby byl uživatel připraven a 

schopen vkročit do běžného života s případným uplatněním na trhu práce
 vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času metodou aktivizačních a 

socioteraputických činností
 podporovat uživatele služby v činnostech, které mu umožní stát se užitečným 

     ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 respektujeme individualitu každého uživatele, jeho přání, potřeby a dovednosti, 

schopnosti i zdravotní stav
 začleňujeme uživatele služby v co největší možné míře do společnosti a běžného 

života
 zapojujeme uživatele do plánování a hodnocení sociální služby
 zajišťujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho potřebám a požadavkům 

s ohledem na jeho individuální plán
 dodržujeme práva uživatelů (např. právo na vzdělávání,  právo na podávání stížnosti)
 jsme otevření vůči veřejnosti (Dny otevřených dveří, účasti nebo organizování 

různých sportovních, společenských a kulturních akcí)
 pracovníci dodržují kodex pracovníka DC 90 o.s.

     ZÁKLADNÍ ČINNOSTÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytování stravy
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

     FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  DENNÍHO STACIONÁŘE
a) canisterapie
b) hipoterapie
c) kulinářský kroužek
d) turistický kroužek
e) doprava

Tyto činnosti usnadňují uživateli vést kvalitní život, jak v zařízení, tak mimo něj. 
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 ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK
V roce 2009 se nám podařilo rozšířit pracoviště fyzioterapie o jednoho pracovníka na HPP. 
Také považujeme za úspěch, že se podařilo vyjednat se zdravotními pojišťovnami rozšíření 
poskytované péče o fyzikální terapii (pořídili jsme pro DC 90 magnetoterapeutický přístroj 
Biomag SET MONADA 02, elektroléčbu a ultrazvuk) a vodoléčbu (na využití přístrojů k 
hydromasáži nohou). Nově v našem zdravotnickém zařízení poskytujeme hipoterapii a 
rehabilitaci na základě metody Bobath koncept, vhodnou zejména pro děti s dětskou 
mozkovou obrnou. Navštívit ho mohou i dospělí pacienti po cévních mozkových příhodách.

     Pracoviště 902
     IČP: 89399001

Vedoucí pracoviště: Mgr. Jana Kuncová – diplomovaný fyzioterapeut

Fyzioterapeut: Bc. Veronika Janků

Minimální počet hodin poskytování péče v týdnu: 40

Soubor výkonů: Kompletní kineziologické vyšetření
   Kineziologické vyšetření
   Kontrolní kineziologické vyšetření
   Léčebná tělesná výchova skupinová typ I., 3 – 5 léčených
   Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných

                           příslušníků
.    Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na přístrojích

   Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě
   Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody
   Techniky měkkých tkání
   Masáž reflexní a vazivová
   Individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility
   Fyzikální terapie II
   Vodoléčba II

Seznam speciální zdravotnické techniky: BTL - 5000
                                                                   Biomag SET MONADA 02

        Rotoped Housefit LH 8338
        Masáž nohou SENCOR SFM 3838 Bc

     Pracoviště 201
     IČP: 89746008

Vedoucí pracoviště: MUDr. Bronislava Schusterová 

Minimální počet hodin poskytování péče v týdnu: 12

Soubor výkonů: Cílené vyšetření lékařem – odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a
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                           léčebná rehabilitace
   Kontrolní vyšetření lékařem – odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a

                           léčebná rehabilitace
   Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé

                           rehabilitační konference
   Vystavení legitimace práce neschopného nebo žádosti o ošetřování člena

                           rodiny
   Ukončení pracovní neschopnosti nebo žádosti o ošetřování člena rodiny                          

     Pracoviště 903
     IČP: 89746003

Vedoucí pracoviště: PaedDr. Eva Slezáková – klinický logoped

Logoped: Mgr. Eva Jochmannová
     Mgr. Elen Protivánková

Minimální počet hodin poskytování péče v týdnu: 20

Soubor výkonů: Cílené vyšetření klinickým logopedem 1
   Komplexní vyšetření klinickým logopedem 2
   Cílené vyšetření klinickým logopedem 2
   Kontrolní vyšetření klinickým logopedem 2
   Logopedická terapie vad a poruch řeči prováděná klinickým logopedem v 

                           ambulantním zařízení a u lůžka, v domácím ošetření á 45 min.
   Logopedická terapie zvláště náročná u dětí, dorostu a dospělých prováděná
    klinickým logopedem v ambulantním zařízení a u lůžka, v domácím ošetření
   Logopedická terapie středně náročná prováděná klinickým logopedem v 
   ambulantním zařízení a u lůžka, v domácím ošetření u dětí, dorostu a

                          dospělých                                                    

Seznam speciálního vybavení: Indikátor R
   Indikátor S
   Instrumentář Orfův – logopedie
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     PERSONÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ
Pracovní personál denního stacionáře tvoří pracovníci v sociálních službách, sociální 
pracovník, zdravotničtí pracovníci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují kvalitní poskytování a 
průběh sociální služby. 

 Ředitel 
Ing Jaroslav Martínek

 Sociální pracovník dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb.
Bc. Alena Hegerová

 Pracovník v sociálních službách dle § 116 a) zákona č. 108/2006 Sb.
Vojtěch Danzmajer – pracovník přímé obslužné péče
Dobromila Klajblová – pracovník přímé obslužné péče
Ladislava Veverková – pracovník přímé obslužné péče
Miroslav Zapletal – pracovník přímé obslužné péče

 Pracovník v sociálních službách dle § 116 b) zákona č. 108/2006 Sb.
Bc. Jiří Přivřel DiS – výchovný nepedagogický pracovník
Bc. Simona Trojáková – výchovný nepedagogický pracovník

 Zdravotničtí pracovníci dle § 115 c) zákona č. 108/2006 Sb.
Bc. Veronika Janků - fyzioterapeut
Mgr. Eva Jochmannová – logoped DPČ
Mgr. Jana Kuncová, DiS - vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Elena Protivánková – logoped DPP
MUDr. Bronislava Schusterová – rehabilitační lékař
PaedDr. Eva Slezáková – klinický logoped

 Ostatní pracovníci DC 90
Lucie Hegrová – koordinátor provozu
Iveta Luňáčková - koordinátor provozu (MD)
Ing. Dana Mráčková – grantový pracovník DPP
Vladislava Ondráčková – prodej výrobků DPP
Marie Švecová – úklid DPP
RNDr. Martin Tichý - fundreiser
Ruslan Alexandrovič Verdijev – údržba
Miroslav Zapletal – údržba vozového parku DPČ
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4. Jiná činnost zařízení  DC 90

Celoročně DC 90 o.s. spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, Vyšší odbornou 
školou sociální a teologickou v Olomouci, Vyšší odbornou školou Caritas, Speciální 
mateřskou školou a Speciální základní školou pro sluchově postižené a další. Studentům 
těchto škol  umožňujeme návštěvy našeho zařízení v rámci jejich odborné praxe. Vytváříme 
podmínky praxe studentům a stážistům, kteří mají zájem v budoucnu pracovat jako speciální 
pedagogové, sociální pracovníci, fyzioterapeuti či pracovníci v sociálních službách. 

V roce 2011 se nám podařilo získat investiční dotaci MPSV na projekt Rekonstrukce 
topného systému v DC 90 o.s. V Olomuci – Topolanech. Z vlastních prostředků jsme 
vybudovali plynovodní přípojku a rekonstrukce topení v objektech DC 90 o.s. započala v 
listopadu 2011. Termín dokončení akce je naplánován na srpen 2012.
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Dalším významným projektem bylo získání auta od Nadace Charty 77 -  Konta bariéry na 
převoz klientů s úpravou pro převoz imobilních osob.

Dne 24.11.2011 v 17.30 hodin proběhla v sále Reduta Moravské filharmonie Olomouc 
dobročinná aukce ve prospěch DC 90 o.s. Podařilo se nám nashromáždit celkem 127 
položek od 74 autorů. Z tohoto počtu bylo 13 položek z dílen DC 90 o.s. Aukci řídil a celým 
večerem prováděl pan Mgr. Pavel Hekela.
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5. Seznam akcí, kterých se DC 90 zúčastnilo a pořádalo v roce 2011

Datum akce Název akce
25.1. Návštěva uživatelů aquaparku v Olomouci
19. 2. Kino Metropol – Film s názvem Cesta do pravěku
24. 2. Divadlo Tramtarie – Hra s názvem Kdo chce zabít Beatles?
18. 3. Návštěva uživatelů Bowlingu v Olomouci
22. 3. Pravidelná návštěva uživatelů aquaparku v Olomouci
20. 4. Velikonoční besídka spojená s vystoupením dram.kroužku DC 90
21. 4. Celodenní turistický výšlap: Pohořany-Domašov u Štbk.-Bělkovice
26. 4. Návštěva uživatelů olomouckého aquaparku

1. – 4. 5. Týdenní pobyt uživatelů v Kněžpoli
17. 5. Plavecká olympiáda Šumperk
18. 5. Návštěva knihovny spojená s přednáškou o knihách
24. 5. Divadelní představení Bílé divadlo v Muzeu umění
25. 5. Atletická olympiáda na stadionu Lokomotivy Olomouc
17. 5. Celodenní výlet do pražské ZOO
7. 6. Celodenní výlet uživatelů na státní hrad Bouzov

9. – 10. 6. Dny zdravotně postižených“Mezi námi“- vystoupení dram.kroužku
16.6. Den otevřených dveří v DC90 – vystoupení dram. Koružku

18. – 24. 6. Týdenní pobyt uživatelů v Hluboké nad Vltavou spojený s turistikou
28. 6. Návštěva uživatelů olomouckého aquaparku
14. 7. Návštěva uživatelů minigolfu v Olomouci
19.7. Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci – výstava KUKI
21. 7. Celodenní výlet spojený s opékáním špekáčků v Lošově 
12. 8. Celodenní výlet spojený s výšlapem Ramzová – Šerák
19. 8. Celodenní výlet spojený s výšlapem Ramzová – Paprsek
23. 8. Olympia Olomouc – návštěva výstavy letadel a lodí
30. 8. Návštěva knihovny v Olomouci
3. 9. Handicap Rallye Olomouc – prodej a setkání neziskových organizací
9. 9. Celodenní výlet uživatelů do Nízkého Jeseníku
9. 9. Farmářské trhy Olomouc – prodej keramiky a zeleniny na trzích
16. 9. Výlet uživatelů na Konicko
20. 9. Návštěva uživatelů olomouckého aquaparku
21. 9. Celodenní výlet uživatelů do olomoucké ZOO spojené s výkladem
21. 9. Cinestar Olomouc – film Saxána II
27. 9. Návštěva uživatelů (chlapců) olomouckého krytého bazénu

10. 10. Přivítání s podzimem – povídání o podzimu, recitace poezie
12. 10. Baumax Olomouc – uživatelé na praxi v supermarketu

16. – 19. 10. Pobyt uživatelů v obci Kněžpole spojený s turistickým výšlapem
4. 11. Návštěva olomouckého kina – film Alois Nebel
7. 11. Přednáška BESIPU o bezpečnosti silničního provozu
8. 11. Návštěva knihovny spojená s přednáškou o olomouckém orloji

14. 11. Návštěva uživatelů bowlingu SAJM Olomouc
23. 11. Praha-Žofín - předávání sociálního automobilu uživatelům DC 90
24. 11. Dobročinná aukce výtvarných děl pořádaná naší organizací
29. 11. Návštěva uživatelů olomouckého aquaparku
4. 12. Návštěva divadla Na Cucky – hra s názvem Groteska
5. 12. Mikulášská besídka – návštěva čerta, anděla a mikuláše v DC90
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6. – 8. 12. Prodej výrobků uživatelů ve FN Olomouc
9. 12. Prodej výrobků uživatelů v kožní ordinaci na Vídeňské ulici Olomouc
12.12. Návštěva Divadla hudby v Olomouci, hra s názvem:Betlémské světlo
14. 12. Povídání o Antonínu Dvořákovi
15. 12. Vánoční návštěva náměstí v Olomouci spojená s punčem
15. 12. Prodej punče na stánku Dobrého místa pro život na Dolním náměstí
19. 12. Vánoční besídka v DC spojená s posezením u stromečku
19. 12. Návštěva kina Metropol, film: Trio z Belleville

6. Hospodaření organizace v roce 2011

HOSPODAŘENÍ DC 90 o.s. V ROCE 2011

příjmy: celkem                                       (v tis. Kč) 7 704,00 Kč

ze státního rozpočtu 2 950,00 Kč

z ÚSC 257,00 Kč

granty a dary 1 007,00 Kč

úhrady od zdravotních pojišťoven 1 292,00 Kč

tržby za vlastní výrobky 6,00 Kč

úhrady za služby uživatelům 1 053,00 Kč

ostatní příjmy 1 139,00 Kč

výdaje: celkem 6 869,00 Kč

mzdy 2 719,00 Kč

sociální a zdravotní pojištění 889,00 Kč

materiál 419,00 Kč

opravy 76,00 Kč

energie a pohonné hmoty 469,00 Kč

cestovné 4,00 Kč

služby 1 641,00 Kč

ostatní 652,00 Kč
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7. Přehled dotací a finančních příspěvků

Dotace a granty Na účel Kč

MPSV Denní stacionář DC 90 2 800 000 Kč

MPSV Rekonstrukce topného systému v DC 90 o.s. 3 400 000 Kč

Ministerstvo kultury Arteterapie jako výrazový prostředek  osob s handicapem 100 000 Kč

Ministerstvo kultury Dramaterapie pro osoby s handicapem 50 000 Kč

KÚOK Dobročinná aukce DC 90 25 000 Kč

Statutární město Olomouc Denní stacionář DC 90 170 000 Kč

Statutární město Olomouc Řešení havarijního stavu topného systému 40 000 Kč

Statutární město Olomouc Dobročinná aukce DC 90 5 000 Kč

Statutární město Přerov Příspěvek na klienta 3 000 Kč

Město Němčice nad Hanou Příspěvek na klienta 5 000 Kč

Obec Budětsko Příspěvek na klienta 4 000 Kč

Obec Drahanovice Příspěvek na klienta 2 000 Kč

Obec Kožušany - Tážaly Příspěvek na klienta 3 000 Kč

Fond pomoci SIEMENS Změna topného systému 100 000 Kč

Nadace Charty 77 – Konto 
bariéry

Auto pro přepravu handicapovaných 664 029 Kč

8. Sponzoři DC 90

BauMax ČR s.r.o.
Bendová Barbora
Dostál Luděk
Energreen CZ, s.r.o.
Exler Petr
Franta Karel
PhDr. Hogel Pavel
Jemelka Jan
Mgr. Jochmannová Eva
Koverdynská Dagmar
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
MUDr. Krupa Ivan
Kulvait Zbyněk
Kuncová Marie
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Malota Eduard
Minář Jaroslav
Mrtvá Lucie
Nováček Karel
ak. sochař Oliva Otmar
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Presbeton s.r.o.
Prof. Dr. Přikryl Zdeněk
Bc. Přivřel Jiří
Ing. Sanetřík Milan
Mgr. Spurný Richard
Šefčík Robert
Škubna Josef
Šlechta Josef
Šnajdr Miroslav
Mgr. Šnajdr Miroslav 
Ing. arch. Štefka Zdeněk
Trizuljak Marek
Vacek Zdeněk
PaedDr. Vystrčil Otakar
ak. sochař Zoubek Olbram 
Mgr. Zubov Vladimír
Mgr. Zubová Olga
Zemská obchodní společnost s.r.o.
Drobní dárci

Zvláštní poděkování patří UVU Olomouc, Moravské filharmonii Olomouc, 
Sklenářství a rámařství Bubeník, OK Design a RUSO – Vladimír Rusín za 
pomoc s organizací dobročinné aukce DC 90 o.s.




