
  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 pečovatelské služby 

Nábřeží 1314, 768 24 Hulín 

+420 573 352 555 

Anna Pecháčková, DiS. 

sociální pracovnice, vedoucí pečovatelské služby 

+420 737 018 289 

pecovatelskasluzba@decenthulin.cz 

 
 

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  

 
 

Úřední hodiny v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pravčicích 
                     každé třetí úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin  
 

 

http://www.hulin.cz/decent 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

BENEFIČNÍ SPECIÁL 

 
 

6. ledna 2018 
 

Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně  

je podporován Zlínským krajem. 
 

 

mailto:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
http://www.hulin.cz/decent


Neseme vám noviny, poslouchejte … 
 

Co jsme doposud zakoupili z výtěžků Novoročních benefic? 

Z výtěžku 1. ročníku, konaného 6. 1. 2013 byla zakoupena cyklistická kola, 

která slouží dodnes a jsou  hlavně v létě oblíbeným dopravním prostředkem 

našich pracovnic. 

Z výtěžku 2. ročníku, konaného 5. 1. 2014 byl zakoupen skládací invalidní 

vozík, který nepřetržitě slouží a zkvalitňuje život našim uživatelům. Dále 

byly zakoupeny čtečky čárových kódů, které velmi zjednodušují 

administrativní zpracování poskytované péče a  my už si bez nich svoji 

práci nedovedeme vůbec představit. 

Výtěžek 3. ročníku, konaného 3. 1. 2015 jsme přidali k investiční dotaci 

zřizovatele a zakoupili jsme osobní automobil ŠKODA CITIGO. 

Z výtěžku 4. ročníku, konaného 10. 1. 2016 byly zakoupeny tři mechanické 

invalidní vozíky, chodítka, antidekubitní podložky a pomůcky, WC křesla a 

sedátka do vany. Část výnosu byla použita na nákup ochranných pracovních 

pomůcek a oděvů pro pečovatelky. Oděvy jsou opatřeny logem naší 

pečovatelské služby. 

Z výtěžku 5. ročníku, konaného dne 8. 1. 2017 bylo zakoupeno zimní 

oblečení pro pečovatelky, část byla věnována na vzdělávání pracovnic 

služby. Zůstatek peněz byl použit na opravu elektroinstalace, výměnu 

nefunkčních svítidel a na internetové připojení v nově budované kanceláři 

pečovatelek na DPS Kostelní 138.  

Z výtěžku letošního 6. ročníku plánujeme nakoupení pracovních stolů, 

šatních skříní a počítačové techniky do nově budovaného zázemí pro 

pečovatelky. Současná kancelář již prostorově ani materiálním vybavením 

nevyhovuje, protože byla v roce 2008 budovaná pro dvě pracovnice a my 

jich v současné době zaměstnáváme až deset.  

 

Co nás čeká v roce 2018 ? 

Na Odbor sociálních věcí KÚ ve Zlínském kraji byl podán naší organizací 

rozvojový záměr na vznik terénní odlehčovací služby pro roky 2018 a 2019. 

Důvodem k podání žádosti je skutečnost, že na území Hulína a začleněných 

obcí v současné době chybí terénní odlehčovací služba, která by umožnila 

osobám pečujícím o blízkou osobu potřebný odpočinek. Potřeba a záměr 

zřízení terénní odlehčovací služby je zařazena do Programu rozvoje města 

Hulína na období 2014 - 2020 a je zařazena i do Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období let 2014 –  

Co musíte udělat, chcete-li využívat pečovatelské služby: 

- Kontaktovat pracovníka pečovatelské služby. 
 

- Podat žádost o zavedení pečovatelských služeb. Žádost je ke stažení 

na internetových stránkách www.hulin.cz/decent, můžete si ji také 

vyzvednout ve Středisku pečovatelské služby – Nábřeží 1314, 

Hulín. Pokud nejste schopni si sami zajistit podání a vyplnění 

žádosti, můžete o službu požádat prostřednictvím ošetřujícího 

lékaře, rodinného příslušníka, souseda či jiné blízké osoby. 

Případně můžete požádat telefonicky o doručení žádosti pracovnicí 

PS. Vyplněnou žádost předáte pracovnici PS ve Středisku 

pečovatelské služby v Hulíně, Nábřeží 1314.  
 

- Jednat o rozsahu požadovaných služeb. Při vstupním sociálním 

šetření  ve vaší domácnosti vás navštíví naše sociální pracovnice, 

která bude zjišťovat vaše potřeby, osobní cíle a představu 

o poskytované službě.  
 

- Pokud budou splněny všechny podmínky k zavedení péče, sepíše 

s vámi sociální pracovnice smlouvu o poskytování sociálních 

služeb. 
 

V hledišti se dnes sešli zástupci radnice, představitelé místních a okolních firem 

a spolupracujících organizací a dále všichni občané, kteří chtěli svojí účastí 

podpořit činnost sociálních služeb v Hulíně.  

Na tomto místě bych chtěla jménem svým a jménem všech pracovnic naší 

pečovatelské služby poděkovat hulínským občanům za to, že přišli a zaplacením 

vstupného podpořili rozvoj a činnost naší služby. Dále chci poděkovat všem 

firmám a jejich vlastníkům, že se rozhodli věnovat finanční dar právě naší 

organizaci.  

Dík patří  i  mladým umělcům v jejichž podání zazněly známé operní melodie. 

Kromě hlubokého kulturního zážitku nás provází i nádherný pocit, že kultura 

spojená s dobročinností pomáhá tam, kde je to skutečně potřebné. 

Na závěr chci poděkovat starostovi města Hulína panu Mgr. Romanu Hozovi 

a místostarostovi panu Petru Polákovi, bez jejichž iniciativy a osobní 

angažovanosti by nevznikla krásná hulínská tradice novoročních beneficí. 

Děkujeme. 
 

PF 2018 

Zdraví, klid, pohodu, dobré rodinné zázemí, hodně úspěchů v rodinném 

i pracovním životě. 

Jiřina Štěpánková 

http://www.hulin.cz/decent


4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

a) běžný úklid a údržba domácnosti 

b) údržba domácích spotřebičů 

c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  

d) donáška vody 

e) topení v kamnech včetně donášky topiva, údržba topných zařízení 

f) běžný nákup, pochůzky 

g) velký nákup 

h) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

ch) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským 

   prostředím 

a) doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět 

 

Nabídka služeb ambulantní pečovatelské služby: 

 

1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny  

a) celková koupel ve vaně 

b) celková koupel ve sprchovém koutu 

 

Úkony poskytované nad rámec vyhlášky  

č. 505/2006 Sb. -nepovinné 

a) dovoz uživatele autem 

b) zapůjčení kompenzačních a hygienických pomůcek 

c) dohled nad dospělým uživatelem 

d) úklid společných prostor v bytových domech, před domem, odklízení 

sněhu 

e) půjčení elektrospotřebičů k výkonu pečovatelské služby – vysavač, 

žehlička, fén 

f) půjčení úklidových pomůcek k výkonu pečovatelské služby – stěrka mytí 

oken, schůdky 

 

2020.  

V září letošního roku budeme slavit 10. výročí zahájení činnosti naší 

pečovatelské služby. Jedná se o první kulaté výročí, které bude svádět 

k tomu, abychom rekapitulovali, hodnotili a také udělali krok vpřed 

a rozšířili své služby směrem k občanům. Snad se nám to podaří. Letos 

bychom chtěli zahájit terénní odlehčovací službu. Pokud se podaří tuto 

službu prakticky realizovat, budeme se snažit společně s naším 

zřizovatelem Městem Hulín o zahájení činnosti ambulantní odlehčovací 

služby. Pro ambulantní službu je nutné najít vhodné prostory, vytvořit 

projektovou dokumentaci k přestavbě, zajistit financování jak na investiční 

činnost, tak také na běžný provoz. To je ale dlouhodobý cíl a běh 

na dlouhou trať.  

 

Kdo jsme: 

- Pečovatelská služba DECENT Hulín, p. o., je příspěvkovou 

organizací Města Hulína.  

- Podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném 

znění, poskytujeme terénní a ambulantní služby. 

- Úhrada za poskytnuté úkony se řídí platným ceníkem, který je 

schválen Radou města Hulína.  

- Výše úhrad je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 

Sb. v platném znění, § 6, odst. 2, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č.108/2006 v platném znění. 

- Aktuální ceník je ke stažení na internetových stránkách 

www.hulin.cz/decent, k vyzvednutí je ve Středisku pečovatelské 

služby v Hulíně, Nábřeží 1314.  

 

Komu je služba určena: 

- Služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 

v důsledku stáří nebo zdravotního stavu. Potenciální uživatel musí 

projevit zájem o poskytování pečovatelské služby.  

- Pečovatelská služba je poskytována na území města Hulína a jeho 

místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Pravčice 

a Břest. 

 

Cílové skupiny: 

- senioři 

- osoby s jiným zdravotním postižením 

http://www.hulin.cz/decent


- osoby s tělesným postižením 

- osoby se zdravotním postižením 

- osoby s kombinovaným postižením 

 

Věková struktura uživatelů: 

- dospělí (27-64 let) 

- mladší senioři (65 – 80 let) 

- starší senioři (nad 80 let) 

 

Posláním pečovatelské 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 pečovatelské služby je uživatel, který s naší pomocí dokáže i přes 

svůj zdravotní stav nebo okolnosti, které přináší stáří, žít ve své 

domácnosti a být co nejvíce samostatný.  

 

Mezi hlavní principy, které si pracovnice pečovatelské služby stanovily, 

patří především: 

 

Individuální přístup k uživateli                     
K uživateli je přistupováno individuálně. Služba je poskytována pro 

konkrétního člověka, proto tedy i konkrétním způsobem. Poskytování 

stejného úkonu se ve svém postupu může u jednotlivých uživatelů lišit. Je 

vytvořen individuální plán péče, podle kterého pracují všechny naše 

pracovnice. 

 

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

např. při provádění osobní hygieny, koupeli, výměně plen.   

 

Respektování požadavků, potřeb a volby uživatele                                                      

Dbáme na přání uživatele, pokud je v souladu s posláním a cílem naší 

služby. Není možné, aby o poskytovaných službách (způsobu nebo četnosti) 

rozhodovala rodina či pečovatelka. 

 

Flexibilita pracovníků pečovatelské služby                                                       
Snažíme se poskytnout uživateli požadovanou službu v co možná 

nejkratším termínu od  podání žádosti o zavedení služeb po její realizaci 

v domácnosti uživatele. Pružně reagujeme na měnící se potřeby uživatele 

v domácnosti uživatele. 

 

Kde a kdy lze služby čerpat: 

 

1. Terénní pečovatelská služba je vykonávaná v domácnostech uživatelů 

v Hulíně, Záhlinicích, Chrášťanech, Pravčicích a Břestu. 

Provozní doba terénní pečovatelské služby je pondělí až neděle od 7.00-

20.00 hodin. 
 

2. Ambulantní pečovatelská služba je vykonávaná ve středisku osobní 

hygieny  v Hulíně, Nábřeží 1314. 

Provozní doba ambulantní pečovatelské služby je v pracovní dny  9.00 - 

10.00 hodin. 

 

Nabídka služeb terénní pečovatelské služby: 

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče  

   o vlastní osobu 

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

b) pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

 

2. Pomoc při osobní hygieně v domácnosti  

   uživatele 

a) pomoc při úkonech osobní hygieny 

b) pomoc při základní péči o vlasy, vousy a nehty 

c) pomoc při použití WC 

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

   stravy 

a) dovoz oběda autem v Hulíně 

b) dovoz oběda autem do Záhlinic, Chrášťan, Pravčic, Břestu 

c) pomoc při přípravě jídla a pití 

d) příprava a podávání jídla 

 


