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1. Charakteristika zařízení DC 90 o.p.s. 
 
DC 90 o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla 10. 5. 1990 jako občanské 
sdružení DĚTSKÉ CENTRUM 1990 a v rámci změny legislativy byla dne 7. 1. 2014 
transformována na obecně prospěšnou společnost zapsanou v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce číslo 1238. Obecně 
prospěšná společnost si  klade za cíl zřizovat a poté udržovat systém kvalifikované moderní 
péče o zdravotně postižené spoluobčany, 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. 
Obecně prospěšná společnost je provozovatelem DC 90 o.p.s., jež poskytuje komplexní, tj. 
zdravotní, výchovnou a sociální péči osobám s mentálním nebo kombinovaným handicapem 
(psychickým i fyzickým) i v dalším životním období.   
Snahou DC 90 o.p.s. je odstranit všechny nedostatky, které se v péči o osoby s postižením 
projevily v minulosti. Proto si DC 90 o.p.s. 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.p.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. (jejímž zřizovatel je DC 90 o.p.s.) a následně vznikly jako 
samostatný subjekt chráněné dílny pod názvem Dílny DC 90 o.p.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 poskytujeme služby uživatelům 
od 6 let věku prakticky až po odchod do starobního důchodu. V roce 2014 využívalo služeb 
našich zařízení 117 osob s handicapem. 
 
Základním posláním DC 90 o.p.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 2014 navštěvovalo denní 
stacionář 35 klientů. 
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1. 1 Střední a Základní škola DC 90 s.r.o. 
 

Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o. je školské zařízení, ve kterém mohou děti 
s handicapem 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 a internát. V roce 2014 navštěvovalo školu 
75 žáků. 
Základní škola DC 90 s. r. o. poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami, 
kteří plní povinnou školní docházku. Kapacita školy je 45 žáků. Střední škola DC 90, s. r. o. 
poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami, kteří se připravují na povolání. 
Jedná se o žáky ve věku 16 -27 let. 
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 chráněnou dílnu 
zahradnickou a keramickou. V roce 2014 jsme v těchto chráněných dílnách zaměstnávali 7 
osob se zdravotním znevýhodněním nebo invalidním důchodem.  
Chráněná dílna zahradnická využívá rozměrnou zahradu, která je součástí areálu. 
V chráněné dílně keramické se vyrábí užitá keramika (hrnky, vázy, talíře), ale i dekorativní 
keramika, od menších výrobků do interiéru až po velké plastiky do exteriérů a zahrad. 
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1. 3 Denní stacionář DC 90 
 
Denní stacionář DC 901 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 v Olomouci – Topolanech.  
V rámci služeb denního stacionáře s klienty navazujeme na výchovnou a vzdělávací činnost 
ze školy (většina klientů denního stacionáře absolvovala právě Střední školu DC 90 s. r. o., 
takže jejich přechod do námi poskytovaných sociálních služeb byl plynulý).  
Klienty vedeme k nácviku sebeobsluhy, aktivizačním a socioterapeutickým činnostem. 
V rámci upevňování pracovních návyků přirozeně využíváme možností námi zřizovaných 
chráněných dílen (keramická a zahradnická). Nedílnou součástí služby jsou i volnočasové 
aktivity. 
Cílem činností denního stacionáře je vést klienty k co největší míře samostatnosti. 
Samostatnosti v rozhodování a jednání, čímž se jim snažíme pomoci v cestě jejich případného 
osamostatnění v budoucnu. Tím samozřejmě nemáme na mysli nežádoucí izolaci. Naopak, 
naším cílem je integrace uživatelů do většinové společnosti, tedy zamezit a zabránit jejich 
vyčleňování. Se zřetelem na cíl integrace se snažíme využívat přirozeného prostředí.   
 
Denní stacionář poskytuje služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let 
věku a výše. 
 

 
 
 
 

                                                 
1  Více o cílech a poslání denního stacionáře DC 90 viz kapitola 3.  
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Součástí aktivit Denního stacionáře DC 90 je nácvik pracovních dovedností a tvůrčí činnost, 
jichž výsledkem je výroba drobných výrobků. Naší snahou je udržet zavedenou tradici, díky 
které jsme ve městě Olomouci u veřejnosti známí (např. prodeje a prezentace výrobků na 
různých trzích a výstavách). Většinou se jedná o drobné, ovšem originální „dílka“: výrobky 
z keramické hlíny, šperky, košíky z pedigu, přáníčka, svíčky z včelího vosku, koláže, obrázky 
malované na hedvábí, případně malované hedvábné šátky. 
Během těchto kreativních a pracovních činností je u klientů patrný pokrok zejména v oblasti 
pracovních návyků, posilování jemné a hrubé motoriky, formování pocitu užitečnosti a 
v neposlední řadě je to možnost sebevyjádření po kreativní stránce, které rozvíjí estetické 
cítění. Sami klienti prezentují svou tvorbu a asistují na prodejních stáncích (např. tradiční 
předvelikonoční a předvánoční prodej výrobků DC 90 o.p.s. ve Fakultní nemocnici). Zájem o 
jejich „práci“ je jim krásným oceněním a nejlepší zpětnou vazbou. 
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Ti klienti, kteří se chtějí zdokonalit ve vaření a činnostech v domácnosti, mohou tyto aktivity 
využít ve stacionáři v rámci socioterapeutických činností.  
Někteří klienti se učí samotným základům sebeobsluhy v kuchyni. Zkouší jednoduché 
úkony, při jejichž zvládnutí jsou nápomocni svým blízkým, ale především sami sobě. Někteří 
se pak po zvládnutí těchto dílčích úkonů učí samotný postup přípravy jídla (a to jak v rámci 
studené, tak i teplé kuchyně). 
I při této činnosti se pod odborným vedením rozvíjí manuální zručnost, naučí se praktickým 
dovednostem pro běžný život, s čímž se pojí nezbytný růst zdravého sebevědomí. A 
především to všechny baví. 
 

   
 
V rámci nácviku přípravy jídel jezdí klienti s pracovníky na nákup potravin, čímž se učí 
orientovat v obchodě, vážit zeleninu, odebírat potraviny a v neposlední řadě manipulovat 
s penězi. Potraviny se pak učí správně uchovávat a skladovat. 
 
Se socioterapeutickou činností také souvisí pravidelné společné aktivity, při nichž se klienti 
učí lépe komunikovat, adekvátně reagovat na určité situace, které nás v životě mohou potkat. 
Klienti se v rámci těchto skupinových cvičení učí základům slušného chování, jsou 
seznamování se svými povinnostmi a právy. Tato činnost je také zaměřena na vzájemné 
poznávání a sebepoznání, využíváme při ní artefiletických prostředků. 
V některých případech jsou tato cvičení realizována formou dlouhodobějších projektů. 
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V rámci služeb denního stacionáře DC 90 je poskytován i prostor pro další aktivizační 
činnosti a aktivity. Ti sportovně nadanější utužují fyzickou kondici prostřednictvím 
sportovních aktivit pod vedením pracovníka v různých sportovních disciplínách, zejména v 
plavání. Na plavecký stadion v Olomouci dochází takřka pravidelně jednou týdně skupinka 
přibližně osmi klientů. Jednou za měsíc pak navštěvujeme Akvapark, kam dochází i klienti, 
kteří nejsou tolik plavecky zdatní. 
 

 
 
Jednou v měsíci se snažíme chodit na bowling. V posledním roce se nám dařilo, že se této 
aktivity zúčastňovali skutečně všichni klienti. V průběhu čtyř let takřka všichni dosáhli 
výrazného zlepšení. 
V rámci těchto aktivit klienti procvičují hrubou motoriku, ale společné zážitky také vedou 
k prohloubení a upevnění pozitivních vztahů mezi klienty. 
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Ten, kdo nemá vyloženě sportovního ducha, může svůj talent uplatnit v taneční a 
dramatické oblasti.  
Tanec je zaměřen především na koordinaci pohybů, na rozvíjení smyslu pro hudební sluch, na 
vnímání hudby a její prožívání formou pohybu. Vždyť tanec je od nepaměti jedním 
z vyjadřovacích prostředků člověka. 
 

   
 
Zrovna tak je tomu i s divadlem. Pokud však při taneční činnosti klademe důraz zejména na 
výraz a neverbální komunikaci, při divadle se zaměřujeme spíše směrem bližším k činohře. 
V minulosti klienti zdramatizovali klasická literární díla „Malý princ“, „Muž, který sázel 
stromy“, ale i vlastní divadelní hry vycházející z jejich nápadů. V roce 2014 jsme 
zdramatizovali kultovní knihu „Vačice, která se nesmála“ od Franka Tashlina.    
 
 

   
 
 
Taneční a divadelní vystoupení našich klientů bývají již tradičně součástí našich Zahradních 
slavností v červnu. Vystupujeme však také při různých příležitostech (např. při návštěvě 
spřátelené organizace Pamatováček, na veletrhu sociálních služeb „Mezi námi“ nebo v kempu 
v Třeboni při příležitosti týdenního pobytu). 
Ti hudebně nadaní pak využili možnost zahrát si na piano ve Smetanových sadech, které tam 
bylo umístěno v rámci projektu Ondřeje Kobzy „Piana na ulicích“. 
Sami klienti pak s pracovníky navštěvují vybraná divadelní představení z kulturní nabídky 
města Olomouce, aby se nechali inspirovat a měli možnost vidět, jak dělají divadlo 
profesionální soubory.  
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V rámci dalších aktivit v DC 90 o.p.s. se někteří klienti s pracovníky věnují turistice. Chůze 
je pro člověka přirozený pohyb, v případě některých klientů je to také jediná možnost, jak jim 
pohyb umožnit. Má pozitivní vliv na psychiku člověka a našim klientům umožňuje poznávat 
nová místa a orientovat se v nich. Proč při tom nepoznávat zajímavá a krásná místa nejen 
blízkého okolí (formou jednodenních výletů), ale i vzdálenější kouty naší vlasti (týdenní 
pobyty v létě). 
Někdy jedeme spíše za poznáním. To jsou pak cílem našich výletů turisticky atraktivní města, 
která nám mají co nabídnout (Brno, Praha, Ostrava). Jindy jdeme putovat bez určitého cíle, 
zkrátka se projít krásnou krajinou a trošku se zapotit do kopců (Nízký Jeseník, Hrubý Jeseník, 
Velký Kosíř aj.) 
 
 

   
 
 
V roce 2014 jsme navštívili např. Otevřenou zahradu v Brně, Muzeum romské kultury tamtéž, 
Petřínskou rozhlednu a Náprstkovo muzeum v Praze, ZOO a Svět techniky v Ostravě, ZOO 
na Svatém Kopečku u Olomouce, expozici v olomoucké Korunní pevnůstce nebo Sluňákov 
v Horce nad Moravou.   
Otevřená zahrada v Brně a Sluňákov v horce nad Moravou jsou centra ekologických aktivit. 
Naší návštěvou jsme rozvíjeli a upevňovali environmentální výchovu a prohloubili povědomí 
o životním prostředí a jeho ochraně. V Muzeu romské kultury a také v Náprstkově muzeu 
jsme se dozvěděli o jiných kulturách. Rozvíjeli jsme tak multikulturní výchovu a podpořili 
míru naší tolerance a pochopení pro jiné kultury, z nichž některé u nás s námi žijí. Učili jsme 
se tak odbourat naše předsudky, kterým sami klienti musí ze strany okolí kolikrát čelit.  
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V září 2014 jsme s klienty byli na týdenním pobytu v Třeboni v jižních Čechách. 
Pokračovali jsme tak v tradici pravidelných pobytů. Kdy jsme již navštívili Jizerské hory, 
Jižní Moravu a jiná krásná místa. Tentokrát jsme zavítali do kraje jihočeských rybníků a 
krásného renesančního města. 
 
 

 
 
V dubnu 2014 jsme pak byli na kratším, třídenním pobytu v Hostýnských vrších. Udělali jsme 
si pořádný výšlap ze sedla Tesák, kde jsme byli ubytováni, na Hostýn a zpět. 
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Další významnou aktivitou jsou návštěvy kulturních organizací. Některé organizace klienti 
navštěvují pravidelně v rámci služeb DC 90 (Vlastivědné muzeum, Knihovna města 
Olomouce nebo Divadlo hudby). Pravidelné se pak staly návštěvy Muzea umění Olomouc a 
četná účast na animačních programech této instituce. 
V průběhu let se také vytvořila skupina klientů, kteří si společně s pracovníkem rádi zajdou na 
kulturu i v rámci večerních divadelních či filmových představení (Divadlo Tramtarie, Divadlo 
na cucky, Divadlo Konvikt, Divadlo hudby nebo kino Metropol). 
14. února jsme v rámci mezinárodního dne darování knih darovali knihy dětem 
hospitalizovaným ve FNOL.  
20. listopadu jsme pak iniciovali společný program v Arcidiecézním muzeu Olomouc se 
studenty Církevního gymnázia Řádu Německých rytířů. Program se vztahoval k výstavě „Via 
Lucis – Cesta světla“ sochaře a olomouckého rodáka Ivana Theimera. 
 
 

   
 
V rámci všech těchto aktivit se naši klienti učí novým dovednostem, ale také dochází 
k integraci našich klientů (tj. lidí s handicapem) do společnosti. Tím se nám podařilo 
naplnit jeden z našich konečných, zásadních cílů.    
Při pohledu z druhé strany má integrace klientů ten dopad, že už jsou všude přijímání bez 
nežádoucího despektu. 
 

   
 
V rámci sociální služby má každý z klientů stacionáře vytvořen tzv. individuální plán , ve 
kterém si klient vytýčí cíl, kterého by chtěl dosáhnout. Za podpory klíčového pracovníka se 
jej snaží splnit nejlépe do jednoho roku.  
Snažíme se, aby nabídka našich aktivit a činností byla co nejpestřejší a každý klient si tak 
mohl vybrat to, co mu vyhovuje; z toho, v čem se chce rozvíjet, zdokonalit. 



13 

 
1. 4 Zdravotní péče a rehabilitace 
 
     S ohledem na zdravotní péči byl postupně sestaven tým odborníků, který se podílí na 
zajištění zdravotní péče. Do tohoto týmu patří rehabilitační lékař, fyzioterapeuti a logopedi. 
Tým pracovníků DC 90 o.p.s. posuzuje při přijetí, zda do DC 90 o.p.s. jsou přijímáni skutečně 
ti, kterým má DC 90 o.p.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.p.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 
fyzioterapeutů 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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     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 
dítěte. 

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 koaktiva ční 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. 
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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. 
 
Dynamic Taping (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.p.s. prováděna klinickým logopedem a dvěma logopedy. 
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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:                předseda správní rady: 
                                                           Ing.Soňa Tichá 
 
 člen správní rady: 
 Marcel Harvánek 
                                                           Ing. Dana Mráčková 
  
  
  
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: 
 Bc. Alena Hegerová DiS. 
  
                                                           člen dozorčí rady: 
                                                           Jitka Martínková 
                                                           Luděk Zahrada 
 
 
Statutární orgán - ředitel:             Ing. Jaroslav Martínek 
 
Zakladatel:                                     RNDr. Martin Tichý   
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3. DC 90 o.p.s.  - poskytovatel sociálních služeb  
 
3. 1 Denní stacionář 
Denní stacionář je ambulantní služba poskytována dle § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, od 7.30 – 15.30 hod. každý pracovní den. 

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.p.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 STACIONÁ ŘE 
     Osoby s lehkou, středně těžkou a hlubokou mentální retardací 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 STACIONÁ ŘE 

• podporovat a vést uživatele k soběstačnosti a samostatnosti, a to formou nacvičování a 
zvládání sebeobslužných úkonů  

• podporovat samostatné rozhodování uživatelů o svém životě  
• začleňovat 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.p.s. 
 

     ZÁKLADNÍ ČINNOSTI DENNÍHO STACIONÁ ŘE 
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 STACIONÁ ŘE 

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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3. 2 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 (do 31.8.2014) 
                                 Bc. David Canal – diplomovaný fyzioterapeut (od 1.9.2014) 
 
Fyzioterapeut: Mgr. Lucie Pařízková 
 
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  
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     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 
                           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: Mgr. Markéta Munzarová – 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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3. 3 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 DiS. 
 
 

• 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 (do 28.2.2014) 
Mgr. Hana Březinová – pracovník přímé obslužné péče (od 1.12.2014) 
Miroslav Zapletal – pracovník přímé obslužné péče 
 
 

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

• Zdravotni čtí pracovníci dle § 115 c) zákona č. 108/2006 Sb. 
Mgr. Eva Jochmannová – logoped DPČ 
Mgr. Lucie Pařízková - fyzioterapeut 
Mgr. Jana Kuncová, DiS - vedoucí fyzioterapeut 
Bc. David Canal – vedoucí fyzioterapeut 
Mgr. Markéta Munzarová – klinický logoped 
Mgr. Elena Protivánková – logoped DPP 
MUDr. Bronislava Schusterová – rehabilitační lékař 
 
 
 

• Ostatní pracovníci DC 90 
Lucie Hegrová – koordinátor provozu 
Iveta Luňáčková - koordinátor provozu (MD) 
Ing. Dana Mráčková – grantový pracovník DPP 
Marie Švecová – úklid  
RNDr. Martin Tichý - fundreiser 
Ruslan Alexandrovič Verdijev – údržba 
Miroslav Zapletal – údržba vozového parku DPČ 
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4. Jiná činnost zařízení DC 90 o.p.s. 
 
4. 1 Spolupráce se školami, odborné praxe 

 
Celoročně DC 90 o.p.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 vykonání odborné praxe v našem zařízení. Vytváříme podmínky 
praxe studentům a stážistům, kteří mají zájem v budoucnu pracovat jako speciální 
pedagogové, sociální pracovníci, fyzioterapeuti či pracovníci v sociálních službách. Dále 
spolupracuje s dobrovolnickou organizací JIKA, která vysílá dobrovolníky do našeho 
zařízení. 
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4. 2  Webové stránky DC 90 o.p.s. 

 
 V roce 2012 se nám podařilo vytvořit nové webové stránky DC 90 o.p.s. Návštěvník se na 
nich dozví vše o naší činnosti. Vedle celé řady informací obsahují bohatou fotogalerii.  
Webové stránky jsou pravidelně aktualizované, takže se na nich návštěvník může dozvědět to 
nejpodstatnější z nedávné činnosti DC 90 o.p.s., ale především i to, co se aktuálně chystá. 
Již během krátké doby provozu stránek jsme na ně měli velmi kladné ohlasy např. z řad 
studentů, kteří se k nám připravovali na praxi a ze stránek si o nás mohli udělat odpovídající 
představu. V některých případech si i na základě vzhledu a obsahu stránek zvolili pro 
odbornou praxi právě náš denní stacionář.  
      
     Webová adresa stránek je: 
 
 www.dc90.cz 
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4. 3 Zahradní slavnost – Den otevřených dveří 

     Den otevřených dveří našeho stacionáře se již stal milou tradicí. Pomyslné "dveře" 
světu otevřeme vždy na jeden den v červnu. V roce 2014 se tak stalo 19. června. 
Pravidelně přichází většina rodičů, ale i lidí spíše jen zvídavých. „Co se za těmi dveřmi 
asi tak skrývá?“ A všichni ti, kteří v minulosti za ta dvířka nahlédli, vědí, že je za 
nimi dobře a útulno.  

     V rámci doprovodného programu je možné shlédnout např. dopolední přednášku 
Policie ČR včetně výcviku psů. Tento program je spíše zpestřením pro naše klienty, kteří 
si mají možnost zastřílet z pistole nebo se obléci do obleku těžkooděnců. 

     Odpoledne, kdy se již dveře netrhnou, mohou návštěvníci shlédnout taneční a 
divadelní vystoupení klientů stacionáře. Vždy se snažíme o to, abychom si na každý rok 
připravili něco nového. Na doprovodném programu se podílí i DC 90 o.p.s. zřizovaná 
Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o., například pěveckým vystoupením a Dílny 
DC 90 o.p.s. svými výrobky a výpěstky. 

     Nezapomínáme ani na četné soutěže (např. ve střelbě), na ukázku a prodej našich 
výrobků a bohaté občerstvení. 

Příští rok jste srdečně vítáni.  
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5. Seznam akcí, kterých se DC 90 zúčastnilo a pořádalo v roce 2014 
 
 

14. leden 2014 Akvapark Olomouc 

30. leden 2014 Muzeum umění Olomouc – Ateliér 15+ workshop „ Grafické reakce“ 

31. leden.2014 Sportcentrum Best Olomouc - bowling 

4. únor 2014 Ostrava – Technické muzeum ve Vítkovicích 

14. únor 2014 FNOL – Mezinárodní den darování knih na dětské klinice 

18. únor 2014 Akvapark Olomouc 

24. únor 2014 Divadlo hudby – inscenace „Simply Clever“ 

27. únor 2014 Sportcentrum Best Olomouc - bowling 

  27. únor  2014 
Muzeum umění Olomouc – Ateliér 15+ workshop „Svobodný jako 
kresba“ 

  

 13. březen 2014  Nákupní centrum Šantovka   
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  18. březen 2014  Akvapark Olomouc 
  

27. březen 2014 Sportcentrum Best Olomouc - bowling 

27. březen 2014 
Muzeum umění Olomouc – Ateliér 15+ workshop „Gotické madony na 
lvu“ 

1.-3. duben 2014 Pobyt v Rajnochovicích spojený s výšlapem na Hostýn 

8.-9. duben 2014 Velikonoční jarmark ve FNOL 

12. duben 2014 Muzeum umění Olomouc – soubor Športniki „Back to Bullerbyn“ 

17. duben 2014 Brno – výukový program v Otevřené zahradě 

18. duben 2014 Beseda o velikonocích v DC 90 o.p.s. – vystoupení divadla DC 90 

22. duben 2014 Akvapark Olomouc 

24. duben 2014 Muzeum umění Olomouc – Ateliér 15+ workshop „Frk“ 

25. duben 2014 Flora Olomouc 

2. květen 2014 Sportcentrum Best Olomouc - bowling 

9. květen 2014 Vzpomínka na Karla Hynka Máchu v DC 90 – recitace a dramatizace  

14. květen 2014 
Církevní gymnázium Německého řádu – výstava fotografií a dokumentů 
o paní Olze Havlové 

15. květen 2014 Praha – výlet na Petřín 

20. květen 2014 Akvapark Olomouc 

21. květen 2014 ZOO Olomouc 

29. květen 2014 Muzeum umění Olomouc – Ateliér 15+ workshop „Kniha jako objekt“ 

 4. červen 2014 Velká Bystřice – Svatý Kopeček – turistický výlet 
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 5. červen 2014 Minigolf Olomouc 

12. - 14.červen 
2014 

Veletrh sociálních služeb na výstavišti Flora Olomouc – vystoupení 
divadla a tance DC 90 

17. červen 2014 Akvapark Olomouc 

19. červen 2014 
Zahradní slavnost – Den otevřených dveří v DC 90 o.p.s. Vystoupení  
divadla a tance DC 90 

24. červen 2014 ZOO Ostrava 

22. červenec 2014 Náměšť na Hané - výlet 

29. červenec 2014 Týdenní akce hry Petanque v Olomouci 

6. srpen 2014 
Muzeum umění v Olomouci – prohlídka výstavy fotografií „Vnitřní 
okruh“ 

2. září 2014 Loučení s létem v DC 90 o.p.s. – vystoupení divadla DC 90 

8. září 2014 Třeboň – Divadelní a taneční vystoupení v kempu 

8.-12. září 2014 Týdenní pobyt v Třeboni 

18. září 2014 Sportcentrum Best Olomouc - bowling 

19. září 2014 Velký Kosíř - výlet 

23. září 2014 Akvapark Olomouc 

24. září 2014 Život Svatého Václava – vystoupení divadla DC 90 

1.  říjen  2014 Brno – Muzeum romské kultury 

2. říjen 2014 
Přivítání s podzimem v DC 90 – recitace básní, vystoupení divadla DC 
90 

8. říjen 2014 
Horka nad Moravou – exkurze Sluňákov Sportcentrum Best Olomouc - 
bowling 

16. říjen 2014 Sportcentrum Best Olomouc 
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21. říjen 2014 Akvapark Olomouc 

22. říjen 2014 „Listonoš vítr“ – recitace básní Radka Malého 

5. listopad 2014 Ostrava – expozice Svět techniky 

13. listopad 2014 Sportcentrum Best Olomouc 

19. listopad 2014 
Pamatováček o.p.s. Olomouc – kulturní vystoupení pro seniory, 
vystoupení divadla a tance DC 90 

20. listopad 2014 
Arcidiézní muzeum – společná akce DC 90 a studentů gymnázia 
německého řádu 

25. listopad 2014 Akvapark Olomouc 

27. – 28.  
listopad 2014 

Vánoční jarmark ve FNOL 

27. listopad 2014 Vánoční stánek DMPŽ 

5. prosinec 2014 Mikulášská besídka v DC 90 – vystoupení divadla a tance DC 90 

9. prosinec 2014 Pedagogická fakulta UP Olomouc – vánoční jarmark 

10. prosinec 2014 Praha – Náprstkovo muzeum 

15. prosinec 2014 Dramatizace biblického příběhu o narození a životě Ježíše Krista  

16. prosinec 2014 Akvapark Olomouc 

18. prosinec 2014 Sportcentrum Best Olomouc 

 
 
 
 
Pracovníkům všech organizací a institucí děkujeme za spolupráci a za přátelský a 
vstřícný přístup, jakého se nám z jejich strany dostává. 
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6. Hospodaření organizace v roce 2014 
  
 
 
 

HOSPODAŘENÍ DC 90 o.p.s. V ROCE 2014 

příjmy: celkem                                       (v tis. Kč) 6 477 

 tržby za vlastní výrobky a služby 97 

 úhrady za služby uživatelům 865 

 úhrady od zdravotních pojišťoven 970 

 ostatní příjmy 447 

 granty a dary 770 

 ze státního rozpočtu 2 981 

 z ÚSC 347 

 
 
 
 
výdaje: celkem 6 920 

 materiál a PHM 401 

 energie 269 

 opravy 137 

 cestovné 3 

 služby 1 186 

 mzdy 3 107 

 sociální a zdravotní pojištění 1 018 

 ostatní 123 

 
příspěvek zřizovatele pro SŠ a ZŠ DC90 
s.r.o. 154 

 odpisy 522 
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7. Přehled dotací a finančních příspěvků 
 
 

Dotace a granty  Na účel  Kč 

MPSV Denní stacionář DC 90  
2 831 100,00 

Kč 

MK Arteterapie jako výrazový prostředek osob s handicapem 
70 000,00 

Kč 

MK 
Divadlo a tanec jako výrazový prostředek osob s 
handicapem 

80 000,00 
Kč 

KÚOK Denní stacionář DC 90  
226 800,00 

Kč 

Statutární město Olomouc Denní stacionář DC 90 
100 000,00 

Kč 

Statutární město Přerov Příspěvek na klienta 5 000,00 Kč 

Obec Budětsko Příspěvek na klienta 5 000,00 Kč 

Obec Drahanovice Příspěvek na klienta 2 000,00 Kč 

Obec Křelov - Břuchotín Příspěvek na klienta 8 000,00 Kč 
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8. Sponzoři a podporovatelé DC 90 o.p.s. 
 
Dobré místo pro život o.s. 
DEVEPOINT PARTNERS s.r.o. 
Divadelní sdružení Akropolis 
ENERGREEN Projekt, s.r.o. 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 
Masonava s.r.o. 
Městská policie Olomouc 
Nadace České spořitelny 
Nadační fond Inform 
OK DESIGN, s.r.o. 
TV ZZIP, s.r.o. 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
 
Oldřich Boudník 
Jiří Brojír 
Sklenářství a rámařství - Tomáš Bubeník 
Iva Čechmánková 
Ing. Ivana Černá 
Michal Folta  
Daniel Harvan 
Mgr. Pavel Hekela 
Martin Chudzik 
Naděžda Jílková 
Jiří Knap 
Jiří Kožušníček 
Vratislav Kvapil 
Jindřich Marek 
Motorest Zlatá křepelka – Stanislava Salátová 
Ing. Stanislav Mrňka 
Ing. Stanislav Raška 
Vladimír Rusín - RUSO 
Petr Šustek 
Ing. Soňa Tichá 
ostatní drobní dárci 
 
 
 

Všem našim dárcům a přispěvatelům děkujeme ! 
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