
  KONTAKTY 
 

Ředitelství 

Ed. Světlíka 1197, 768 24 Hulín 

 +420 573 350 171 

fax 573 352 929 
 

Jiřina Štěpánková  

ředitelka 

+420 573 352 930 

+420 731 481 746 

reditelstvi@decenthulin.cz 

 

Středisko sociální služby 

Nábřeží 1314, 768 24 Hulín 

+420 573 352 555 

Anna Pecháčková, DiS. 

sociální pracovnice, vedoucí sociální služby 

+420 737 018 289 

pecovatelskasluzba@decenthulin.cz 
 

Provozní doba terénní pečovatelské služby 

Po – Ne, včetně svátků 7:00 – 20:00 

Provozní doba terénní odlehčovací služby 

Po – Ne včetně svátků 6:00 – 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 

a v Pravčicích 1x měsíčně 9:00 – 11:00 – termín ohlášen místním 

rozhlasem. 
                      

                     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. prosinec 2018, připravila Anna Pecháčková, DiS. 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

ZPRAVODAJ 

 
PROSINEC 2018 

 

Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně  

je podporován Zlínským krajem. 
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Přejeme Vám hodně krásných chvil 

prožitých v příjemné atmosféře Vánoc 

a do nového roku blízkost lidí, kteří se 

s Vámi budou často a rádi smát. 
 

 
 

 

Jiřina Štěpánková, ředitelka 
Anna Pecháčková, vedoucí sociální služby, sociální pracovnice 

Alena Matulová, koordinátorka, pečovatelka 

Pečovatelky - Barbora Dudová, Olga Kučerová, Jana Zámečníková, 

Hana Zapletalíková, Svatava Holubová, Naďa Zachovalová,  

Jana Rýparová, Gabriela Slavíková 

Pečovatel - Vladimír Kocián 
 

 

Ježíškova vnoučata – darujte dárek seniorovi 

V roce 2017 se do organizace projektu Ježíškova vnoučata pustil Český 

rozhlas. Oslovil stovky domovů pro seniory, zdravotnických zařízení 

a pečovatelských služeb. O projektu odvysílal velkou informační kampaň 

a řadu reportáží. 

Posluchači zareagovali fantasticky. To, co rozpoutali, nečekali ani největší 

optimisté. 

13 084 doručených dárků – nejčastěji drobné věci – kosmetika, sladkosti, 

hry, oblečení, knížky, ale také počítače, rádia nebo televize. A mechanické 

a elektrické vozíky – těch bylo přes padesát. 

A pak to byla přání.  Někdy trochu „bláznivá“, jindy relativně snadno 

splnitelná. Výlety do krajů dětství, návštěvy příbuzných, prohlídky 

památek, divadelní představení, ale taky například skok padákem, 

projížďka v závodním autě, zabíjačka, dovolená u moře nebo audience 

u papeže Františka. Takových přání bylo splněno celkem 1 037. 

Projekt dobrovolně podporovala řada známých osobností - Karel Gott, Eva 

Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Ewa 

Farna a další. 

Přes 14 000 seniorů mělo před rokem o dost hezčí Vánoce. Plné 

překvapení a údivu. Pro mnohé z nich to byl totiž první dárek po letech. 

 

A tak jsme se letos rozhodli do tohoto projektu také zapojit. Máme skoro 

80 uživatelů. Na poradě jsme z vás všech vytipovali ty, kteří 

pravděpodobně loni žádný vánoční dárek nedostali – ale to ne z důvodu, že 

by zlobili. Sepsali jsme jména a dárky, které by těmto uživatelům udělali 

radost a poslali do projektu.  

 

Věřím, že letos bude mít dárek každý z vás. Krásné Vánoce! 

 



 
ACHÁT, ÁCHAT, ANSÁMBL, ANTIGONA, ATOLEK, AVAŘI, AVIA, BACIL, 

BAGR, BAHNÍK, BOLTCE, ČTYŘHRA, DBÁT, DĚNÍ, EGOISTA, EXPANZE, 

GALAXIE, HESLA, HOLD, HROCH, IDEA, KABINETY, KLAM, KLAN, 

KMENT, KOCÁBA, KOČÍ, KOPANEC, KORD, KRÁČET, KUŘE, KÝTA, 

LAKY, LINO, LÍSTKY, MĚCHÁČ, MLHA, MÓDA, MORD, NADACE, 

NAPŘED, NEGR, NOHY, OBDAT, OGAM, OHRYZEK, OKNO, OLOVA, 

PAKL, PLKAT, PRAK, REVALVACE, ROPA, RÝHA, SISAL, STRH, STŘELEC, 

SVĚTLINA, ŠATNÍK, TÁLY, TOXIN, TVÁŘ, ÚCHOP, ÚRAZ, VAZÁK, VĚRNÍ, 

VIBEX, VOJÍN, VRAKY, ZASLAT, ZDARMA, ZIMA 

 

Kuličky z Mila opatků 
Suroviny: 3x Mila oplatky, 125g másla, 80g mletého cukru, 3 lžíce rumu, 

3 lžíce mletých oříšků, kokos, případně kakao nebo oříšky na obalení. 

Postup: Oplatky nastrouháme, přidáme ostatní suroviny a necháme 

v ztuhnout. Poté tvoříme kuličky, které obaluje dle chuti. Dobrou chuť! 

Finanční podpora k zajištění priorit sociálních služeb 

na území Zlínského kraje 
Zlínský Kraj spustil program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních 

služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit 

sociálních služeb poskytovaných na území Zlínského kraje pro rok 2018.  

V souvislosti s vytvořením nového pracovního zázemí pro pečovatelky 

naší organizace, které bylo vybudováno na ulici Kostelní 988 v Hulíně, 

vypracovala ředitelka organizace DECENT Hulín, p. o. paní Jiřina 

Štěpánková tuto žádost. Žádost byla podána na přelomu července a srpna 

2018.  

Zlínský kraj, po zpracování všech náležitostí, naší žádosti vyhověl 

a z programu Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského 

kraje přidělil naší organizaci částku 170.000 Kč.  

Tato částka byla použita na vybavení zázemí pro pečovatelky jak 

pečovatelské služby, tak i odlehčovací služby, kterou budeme poskytovat 

od ledna 2019.  

 

Nový ceník úhrad pečovatelské služby 
V souvislosti s nově zřízenou odlehčovací službou došlo také ke změně 

stávajícího ceníku úhrad pečovatelské služby. Během prosince by se měl 

dostat ke všem našim uživatelům. Ceník je nedílnou součástí smlouvy, 

kterou jste s naší službou sepsali. Nové ceny jsou platné od 1. 1. 2019.  

Teď už záleží jen na vás, zda službu využijete. 

 

Významné výročí 
Na konci října jsme oslavili 100 let od vzniku Československé republiky. 

Při příležitosti této významné události zřídilo Město Hulín schránku času, 

do které byly vloženy vzkazy pro budoucí generace. Tato schránka byla 

následně zakopána do růžového parku poblíž Městského kulturního centra. 

Spolu se schránkou zde byla také vysazena lípa svobody.  

Do schránky času měl možnost vložit své myšlenky a vzkazy pro budoucí 

generaci i pan Vlastimil Úlehla. Jeho vzkaz mě natolik oslovil, že jsem jej 

požádala o možnost zveřejnění, abyste i vy, naši uživatelé, měli možnost si 

tento vzkaz přečíst. Veškeré ostatní vzkazy bylo možné si přečíst 

v Informačním centru v Hulíně.  
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Odlehčovací služba 

 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Posláním sociální služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout takovou pomoc 

a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat co 

nejdéle v domácím prostředí.  

Cílem odlehčovací služby je pečující osoba, které poskytnutím péče o seniora 

či zdravotně postiženého, o kterého sama pečuje, vytvoříme čas pro její 

odpočinek, relaxaci či zajištění osobních záležitostí 

Komu je služba určena:  

Služba je určena lidem, kteří nepřetržitě pečují o osoby, které se ocitli 

v nepříznivé sociální situaci v důsledku stáří nebo zdravotního stavu. 

Kde? Hulín, Záhlinice, Chrášťany, Pravčice a Břest. Skaštice, Žalkovice 

Zářičí, Kyselovice a Chropyně v domácnostech uživatelů.  

Cílové skupiny od 26ti let věku: 

Osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

s chronickým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři. 

Nabídka služeb terénní odlehčovací služby  

pondělí až neděle od 6.00 do 20.00 hod. 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

5. sociálně terapeutické činnosti 

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Úkony poskytované nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb. - nepovinné 

Dovoz uživatele autem. Zapůjčení kompenzačních a hygienických pomůcek. 

Dohled nad dospělým uživatelem.  


