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Provozní doba terénní pečovatelské služby 

Po – Ne 7:00 – 20:00 
 

Úřední hodiny sociální pracovnice na DPS Nábřeží 1314 v Hulíně 

každé pracovní pondělí od    9:00  do 12:00 hodin 

                     každou pracovní středu od   12:00  do 13:00 hodin 

 

Úřední hodiny v zasedací místnosti Obecního úřadu v Břestě 
                     každý třetí čtvrtek v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin  

 

http://www.hulin.cz/decent 

Nejste se službou spokojeni? Máte k nám nebo našim pracovnicím nějaké 

připomínky? Nenechávejte si je pro sebe! Jsou pro nás důležité a jsou pro nás 

přínosem. Je to způsob, jak být lepší. Sdělte nám své názory, a to buď osobně,  

písemně do schránky na DPS Nábřeží 1314, nebo přes naše internetové stránky.  

Zpravodaj PS DECENT Hulín, p. o. březen 2016 připravila Anna Pecháčková, DiS. 
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Klíčový pracovník 

Víte, kdo je vašim klíčovým pracovníkem? Je to ta pečovatelka, která 

za vámi přijde v průběhu poskytování služby s velkým linkovaným papírem 

a  zajímá se o vaše potřeby. V průběhu rozhovoru si zapíše, s čím vám 

pomáhá nebo bude pomáhat. Na papír, který nazýváme individuální plán 

napíše kdy a jak vám budeme službu poskytovat, zapíše ovšem také to, co 

budete dělat vy, co zvládnete sami nebo s dopomocí pečovatelky.  

Dejme tomu, že si sjednáte úkon „běžný úklid a údržba domácnosti“. 

Pečovatelka spolu s vámi tedy popíše, co vše se bude uklízet, kdy, co 

k tomu bude potřeba a jak bude úklid probíhat. Bude tam např. napsané, že 

ona vysaje, utře prach, ale také to, že vy nachystáte prachovku a kbelík 

s vodou a pak zajistíte její vyprání a nachystání na příště, pokud to 

samozřejmě zvládnete. 

Je třeba se zamyslet nad tím, co ještě zvládnete vy a s čím již skutečně  

potřebujete pomáhat. I ležící uživatel má své „úkoly“, jak pečovatelce 

pomáhá, jak se podílí na péči o svoji osobu. Např. sám se otočí na bok, nebo 

si řekne, jaké množství jídla či tekutin chce, naviguje pečovatelku, co a jak 

má udělat, co mu nachystat k jídlu a na jaký talíř. Náš uživatel si zajišťuje 

svůj důstojný život ve svém domácím prostředí pomocí rukou pečovatelky.  

I u uživatelů, kteří nejsou schopni si péči o sebe společně s pečovatelkou 

plánovat rozhovorem, jsme schopni vyčíst např. z gest, mimiky, nálady, 

pozorováním, co a jak si uživatel představuje a jednáme dle jeho potřeb.  

 

Benefiční koncert 

O benefičním koncertu již bylo napsáno hodně. Protože to byl letos 

mimořádně úspěšný ročník, sluší se poděkovat i v našem Zpravodaji. 

Děkujeme všem, kteří se na průběhu a organizaci podíleli, všem, kteří 

jakýmkoliv způsobem přispěli. Děkujeme panu starostovi Romanu Hozovi 

a místostarostovi panu Petru Polákovi, kteří převzali nad benefičním 

koncertem pro sociální služby v Hulíně záštitu. Díky za výtěžek 73.160 Kč, 

ze kterého máme v plánu nakoupit další invalidní transportní vozíky 

a pomůcky na polohování a manipulaci s našimi ležícími uživateli.  

Mé skromné přání pro další ročník benefičního koncertu je, přesvědčit naše 

uživatele o tom, jak krásný koncert to je. Přesvědčit je natolik, aby řekli tak 

ano, odvezte mě tam, chci si ten koncert poslechnout. A budu věřit, že se mé 

přání splní.  

 

 

Úhrady za poskytnutou péči 

Pečovatelka poskytuje služby v rozsahu, které nám stanovuje zákon 

o sociálních službách č. 106/2008 Sb,  a vyhláška č.505/2006 Sb..  

Poskytujeme následující základní činnostmi: Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím. 

Zákon nám také určuje maximální možnou hranici úhrady za tyto 

poskytnuté služby. Nyní je maximální částka za základní úkony stanovena 

na 130 Kč/za 1odpracovanou hodinu. Důležité je říci, že péče je účtovaná 

s přesností na minuty. Pokud si přečtete náš ceník, zjistíte, že maximální 

možnou částku neúčtujeme. Hodina námi poskytnuté péče stojí 115 Kč, 

uživatel však platí jen skutečně spotřebovaný čas. Je nutné si uvědomit, že 

cena pečovatelské služby je dotována jak státem, tak také naším 

zřizovatelem Městem Hulín, jinak bychom museli účtovat mnohem vyšší 

ceny. Aby byla pečovatelská služba finančně dostupná všem občanům, 

kteří ji potřebují, mohou si zažádat o státní sociální dávku, tzv. příspěvek 

na péči. Pokud je jim příspěvek přiznán, je nutné, aby byl k tomuto účelu 

využíván. Takže pozor, když už vám stát příspěvek na péči přizná, 

samozřejmě bude kontrolovat, zda jste jej na péči využili. Doložit tuto 

skutečnost můžete také vyúčtováním, které dostáváte od PS. 

Jistě jste si všimli, že ve výčtu základních činností, které poskytujeme, 

nebyl např. dovoz uživatele autem, dohled nad uživatelem, zapůjčení 

kompenzačních a hygienických pomůcek nebo úklid společných prostor 

v bytových domech. Je to proto, že tyto služby vám poskytujeme navíc. 

Tyto služby nazývané fakultativní činnost lze poskytovat jen těm 

občanům, kteří mají uzavřenou smlouvu na některou ze základních činností 

pečovatelské služby. 

Pokud chcete využívat jen fakultativní činnosti, nejedná se o sociální 

službu, ale o službu doplňkovou, jejíž cena je navýšena o 21% DPH.   

 

Takže shrnutí: 

Smluvní základní + fakultativní služby poskytujeme za ceny dle Ceníku  

Bez smlouvy - fakultativní služby – cena dle Ceníku +  21 % DPH 

 

Pozn.: Ceník lze získat na vyžádání u pečovatelky, v kanceláři PS 

na Nábřeží 1314,  nebo je ke stažení na webu www.hulin.cz/decent 



Mobilní telefon 

Kdo z vás našich uživatelů má svůj mobilní telefon? A kdo z vás jej 

využívá, umí jej použít? Není pro mě důležité, jestli umíte zavolat 

rodinnému příslušníkovi nebo kamarádce. Chtěla bych vás motivovat 

k tomu, abyste mobilní telefon využívali jako důležitou věc, která vám 

může zachránit život. Skutečně je tomu tak. Není třeba, abyste si pamatovali 

telefonní čísla. Na většině mobilních telefonů se dá nastavit rychlá 

předvolba. Např. když zmáčknete dlouze číslo 1, telefon začne automaticky 

vytáčet vašeho syna nebo pro vás důležitou osobu, jejíž číslo jste pod číslo 

1 uložili. A to nemluvím o tom, že si můžete přivolat lékařskou pomoc. 

Může se vám udělat špatně, nebo jen v domácnosti zakopnete a upadnete 

a co potom? Jak si přivoláte pomoc? Tak tedy: Vytáhněte telefon, který jste 

si kdysi pořídili. Dejte do něj nabíječku a telefon nabijte. Nemá vám kdo se 

zprovozněním pomoci? Požádejte pečovatelku. Jistě vám ráda pomůže.  

 

Pagáčky se škvarkama 

Potřebujeme 2 vajíčka, 2 zakysané smetany, 1 prášek do pečiva, sůl, kmín, 

hladkou mouku a škvarky. Protože jde o starý recept, je vše tak nějak od 

oka. Kmínu podle vaší chuti a sůl tak 1,5 – 2 čajové lžičky, také podle vaší 

chuti. Mouku dosypete tak, aby těsto nelepilo. Proto je také jedno, jestli 

použijete smetanu o obsahu 150g nebo 200g. Škvarky, samozřejmě čím víc, 

tím líp, ale pokud máte ty velké, tak je určitě nakrájejte na drobnější. 

Zamíchat, udělat rukou placky, dát na plech, potřít vejcem a péct na plno.  

Tímto receptem a samozřejmě i surovinami, mě vybavila moje babička při 

poslední návštěvě. Tak hned druhý den jsem „od oka“ pekla a podařilo se.  

 

Rychlá večeře – Jánošík 

Nastrouhejte na jemném struhadle 1 větší syrový brambor. Osolte, opepřete 

a na pánvi opečte z obou stran. Na opečenou bramboru nalijete dvě 

rozmíchaná osolená vajíčka, posypete uzeninou (šunka, suchý salám, atd.) 

a také znovu opečete z obou stran. Tuto rychlovku si můžete dát se 

zeleninou.  

 

Vločkové placičky 

Smícháme 2 celá vejce, špetku soli a 50 g ovesných vloček. Já kupuji ty 

jemné, ale můžou být i klasické. Zamícháme a smažíme na pánvi z obou 

stran. Dle chuti je možné přidat pažitku, uzeninu, sýr, koření, … Směs je 

možné připravit večer a ráno jen smažit. Velmi jednoduché a moc dobré. 

Den otevřených dveří – první letní den 

Na základě žádosti vás seniorů, jsme se rozhodli opět uspořádat Den 

otevřených dveří pečovatelské služby. Váš zájem nás velmi těší.  

 

Zveme vás tedy na úterý 21. 6. 2016 od 9.00 do 16.00 hod do prostor 

Domu s pečovatelskou službou na ulici Nábřeží 1314 v Hulíně. Opět bude 

připravena prohlídka prostor pečovatelské služby, seznámení 

s poskytovanými služba PS, představíme rozšířenou nabídku 

kompenzačních pomůcek, připravíme kvízy, trénink paměti a testy jemné 

motoriky pro seniory. A samozřejmě spousta dalších zajímavostí včetně 

malého překvapení.  

 

Úřední hodiny Břest 

V Břestě poskytujeme základní sociální poradenství a to každý třetí 

čtvrtek v měsíci od 9.00 do 11.00 hod v zasedací místnosti Obecního 

úřadu. 

Přijďte se poradit o tom, s čím by vám mohla pečovatelská služba pomoci, 

případně, kdo vám s vašim problémem pomůže. Sociální pracovnice vám 

také pomůže s žádostí o příspěvek na péči.  

Pokud máte problém, který je třeba řešit, nečekejte na třetí čtvrtek 

a kontaktujte pečovatelskou službu okamžitě. Navštívíme vás ve vaší 

domácnosti hned, jak to bude možné. 

Termíny: pozor březen změna termínu: úterý 15. března 2016;  

čtvrtky: duben 21. 4. 2016, květen 19. 5. 2016 

 

Úřední hodiny Hulín 

Sociální pracovnici zastihnete v kanceláři pečovatelské služby na Nábřeží 

1314 každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod a každou středu od 12.00 

do 13.00 hod.  

 

Protože jsme terénní sociální služba, musí také sociální pracovnice – 

vedoucí PS do terénu.  

 

Proto, pokud potřebujete jednat se sociální pracovnicí mimo úřední hodiny, 

kontaktujte ji, prosím, nejdříve telefonicky a ověřte si, zda ve vámi 

požadovanou dobu, bude v kanceláři.  

 

 



 

Kontaktní osoba - aktualizace údajů našich uživatelů 

Chtěla bych požádat všechny uživatele pečovatelské služby, aby spolu 

s pečovatelkou zkontrolovali, zda jsou v našich záznamech správě uvedená 

telefonní čísla na vámi uvedenou kontaktní osobu.  

Toto telefonní číslo většina uživatelů uvedla při vstupním sociálním šetření. 

Od té doby se mohlo již mnohé změnit. Vaše kontaktní osoba mohla změnit 

telefonní číslo a již není možné se jí dovolat. Aktualizujte, prosím, tato 

čísla. Pomůžete tím hlavně sobě. Uvedu příklad z praxe: 

Pečovatelka přišla k uživatelce provést sjednané úkony. Zjistila ale, že 

uživatelce není dobře a to natolik, že musela zavolat rychlou záchrannou 

službu. Uživatelka byla odvezena do nemocnice. Pečovatelka chtěla 

zatelefonovat kontaktní osobě – rodinnému příslušníkovi a o situaci ho 

informovat. Číslo ale nebylo platné a proto nebylo možné kohokoliv 

informovat o tom, že uživatelka je v nemocnici. Nikdo z rodiny nevěděl, že 

se s ní něco děje.  

 

Organizace DECENT Hulín, p. o. 

Naše organizace zaměstnává 20 - 23 pracovníků v hlavním pracovním 

poměru a má sídlo na ulici Eduarda Světlíka 1197 v Hulíně. 

 

DECENT Hulín, p. o. je poskytovatelem následujících služeb: 

 

-  sociální služby - pečovatelská služba, sídlo Nábřeží 1414, Hulín 

-  péče o děti do 3 let věku v denním režimu – jesle, sídlo Ed. Světlíka 1197, 

    Hulín 

-  správa a údržba nemovitostí – sídlo Ed. Světlíka 1197, Hulín 

-  vaření obědů do jídlonosičů - kuchyně, sídlo Ed. Světlíka 1197, Hulín 

-  praní komunálního a zdravotnického prádla - prádelna, sídlo Ed. Světlíka        

1197,  Hulín 

 

 

Kancelář pečovatelské služby je umístěna v Domě s pečovatelskou službou 

(DPS) na ulici Nábřeží 1314 v Hulíně. Zde bude jednat zájemce se sociální 

pracovnicí či vedoucí pečovatelské služby.  

Pečovatelky mají svoji kancelář v DPS na ulici Kostelní 138.  

 

 

 

HLAVNÍ ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Tyto zásady jsou společné všem pracovníkům naší pečovatelské služby 

a jsou obsaženy v etickém kodexu pracovníků. Na těchto zásadách jsme se 

shodly a dodržujeme je. 

 

1. Individuální přístup k uživateli 

Služba je poskytování konkrétnímu člověku, proto je poskytována 

konkrétním neopakovatelným způsobem. Poskytování stejného úkonu se 

může ve svém postupu u jednotlivých uživatelů lišit. Pro každého uživatele 

je vytvořen individuální plán péče, podle kterého pracují všechny 

pracovnice naší služby. 

 

2. Zachování důstojnosti uživatele 

Dbáme na důstojnost uživatele za všech okolností a ve všech situacích, 

například při provádění osobní hygieny, koupeli, výměně plen. Pokud je 

přítomna rodina a uživateli je jejich přítomnost v této situaci nepříjemná, 

tak je požádáme, aby se během výkonu vzdálili. Během komunikace 

nejednáme s uživatelem jako s dítětem, nepoužíváme zdrobněliny, je pro 

nás rovnocenným partnerem 

 

3. Respektování požadavků, potřeb a volby uživatele 

Při výkonu služby respektujeme přání uživatele, pokud je v souladu 

s posláním a cílem naší služby. O rozsahu, způsobu a četnosti komunikující

ho uživatele služeb rozhoduje uživatel, nikoliv rodina nebo pečovatelka. 

 

4. Flexibilita pracovníků pečovatelské služby 

Snažíme se, aby doba mezi podáním žádosti a zavedením služby byla co 

možná nejkratší. Snažíme se pružně reagovat na měnící se potřeby 

uživatelů. 

 


