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Provozní doba terénní pečovatelské služby 

Po – Ne 7:00 – 20:00 
 

Úřední hodiny sociální pracovnice na středisku pečovatelské služby 

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

                     kaţdou pracovní středu od   12:30  do 13:30 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, nebo 

písemně do schránky na DPS Nábřeží 1314. 

Zpravodaj PS DECENT Hulín, p. o. září 2012 připravila Anna Pecháčková, DiS. 
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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Příručka pro uživatele – pokračování 

STANDARD č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

Kaţdý poskytovatel sociální sluţby je povinen nabízenou sluţbu jasně 

popsat: 

 CO poskytuje – jakou má nabídku sluţeb 

 KDY a KDE lze sluţby čerpat 

 PRO KOHO – jaké cílové skupině osob je určena 

 JAK – za jakých podmínek a pravidel je poskytována 

 PROČ – s jakým cílem 

Své prohlášení „veřejný závazek“ písemně zveřejňuje a zavazuje se ho 

plnit. 

STANDARD č. 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby 

Poskytovatel od vás bude vyţadovat konkrétní informace, které bude dále 

zpracovávat a evidovat. Měl by však po vás ţádat vţdy jen ty informace, 

které jsou nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování 

sociální sluţby. Dokumentace, která bude o vás ve sluţbě vedena, vám musí 

být k dispozici a měli byste mít moţnost do ní kdykoliv nahlédnout.  

STANDARD č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování 

sociální služby 

Tímto standardem je vám zaručena moţnost podat stíţnost na kvalitu či 

způsob, jakým je vám sluţba poskytována. Poskytovatel je povinnen 

zaručit, aby podání stíţnosti bylo pro vás bezpečné a nijak vás nepoškodilo. 

Vţdy byste měli mít moţnost podat stíţnost anonymně, příp. nadřízenému 

či nezávislému orgánu. O tom, ţe si můţete stěţovat, jak, komu, na co a 

jakým způsobem bude stíţnost vyřízena, vás informuje poskytovatel 

sociální sluţby. 

Zároveň by se poskytovatel měl řídit zásadou, ţe kaţdá stíţnost je podnětem 

pro rozvoj sluţby a zvyšování její kvality.  

 

STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY 

Středisko osobní hygieny v Hulíně je umístěno v Domě s pečovatelskou 

sluţbou na Nábřeţí. Po sepsání smlouvy o poskytování sociálních sluţeb 

máte moţnost sem přijít, nebo se pečovatelskou sluţbou nechat přivést 

a vyuţít moţnost osobní hygieny ve sprchovém koutu a nebo ve vaně. Zde 

máte také moţnost vyuţít asistence či pomoci pečovatelky při osobní 

hygieně.  

malá STATISTIKA  

Kdyţ jsem začala sestavovat tento Zpravodaj, bylo nejstarší uţivatelce PS 

101 let. Od července do září postupně ukončili smlouvu uţivatelky 

s věkem 100 a 97 let. Proto tedy aktuálně k 1. 7. 2012 je našemu 

nejstaršímu uţivateli 93 let. Na druhou stranu nejmladší uţivatelce je 

42 let.  

Nejvyšší počet uţivatelů je v rozmezí věku 80 – 84 let a to 26 uţivatelů, 

následně ve věku 85 – 89 let a to 19 uţivatelů.  

Nejčastěji poskytovanými úkony v letošním roce jsou rozvoz obědů autem, 

donáška obědů pečovatelkou, běţný úklid a údrţba domácnosti, pomoc při 

prostorové orientaci ve vnitřním prostoru a jako pátý úkon v pořadí je 

pomoc při úkonech osobní hygieny.  

 

JAK TO PRÝ S NÁMI BUDE 

Pečovatelka říká dědovi: Tak dědo, ještě poslední lţička, pak vás přebalím 

a odvezu k soustruhu. 

 

CITÁT 

Ţádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl a ţádný člověk nemůţe 

být šťastný bez víry ve svou schopnost toho cíle dosáhnout. 

L. Ron Hubbard 

 

Řešení  Veselého počítání 

1 – 40; 2 – 48; 3 – 52; 4 – 1000 mm; 5 – 0,25 km; 6 – 6, 7, 8;  

7 – 90 min; 8 – 360 vteřin; 9 – 37 – 38 °C; 10 – 1 litr;  



TŘI OTÁZKY PRO PEČOVATELKU 

Mnozí z vás si jistě všimli opětovných změn v našem pracovník kolektivu. 

Jednou z našich novějších pečovatelek je Romana Zonová. Té jsem se 

zeptala na pár otázek: 

Romana Zonová je na plný úvazek na rodičovské dovolené. Jak je moţné 

zvládat společně práci maminky dvou dětí a terenní pečovatelky? 

„Díky moc hodné budoucí tchýni, která mi děti kdykoliv pohlídá, vyzvedne 

a pomůţe, pokud jdu do práce v době, kdy není přítel doma, to jde relativně 

dobře.“ 

Jak zvládají děti (Gábinka 2 roky a Daneček 5 let) novou situaci, kdy 

maminka docela často odchází z domu a to i ve večerních hodinách? Jak si 

zvykli? A jak si zvykl tatínek? 

„Děti si na to, ţe maminka odchází, zvykly rychle. Tatínek se musel 

mnohem více zapojit do péče o ně, ale přijal to jako výzvu a zvládá opravdu 

všechno, co je potřeba.“ 

Romana má vystudovanou Vyšší odbornou školu s oborem sociální 

pedagogika. Poţadavek na pracovní místo pečovatelky stačí buďto 

zdravotnické vzdělání nebo pečovatelský kurz. Proč jste se rozhodla 

věnovat se této práci i přesto, ţe Vaše vzdělání je vyšší? 

„Jiţ moje absolventská práce se týkala seniorů a kdyţ přišla nabídka 

pracovat pro Decent, neváhala jsem. A s odstupem několika měsíců vidím, 

ţe moje rozhodnutí bylo správné. Na všechny uţivatele se vţdy velmi těším 

a jsem ráda, ţe jim mohu pomoci s tím, co aktuálně potřebují.“ 

 

Nově v našem kolektivu vídáte i paní Jarmilu Pavlovou. Paní Pavlová 

se práci pečovatelky věnuje jiţ čtyři roky. 

V předchozím zaměstnání v sociálních sluţbách jste pracovala v pobytovém 

zařízení. Nyní jste převáţně v terénu u uţivatelů. Jak jste si na tuto změnu 

zvykla? 

„Pracovala jsem v Domě s chráněným bydlením. Náplň práce obsahovala 

stejné úkony, neboť obyvatelé domu bydleli v obdobných podmínkách, to 

znamená ve vlastních bytech. Takţe změna opravdu nastala jen v dopravě 

ke klientům a já vyměnila pohodlný výtah za pohodlné kolo.“ 

Pečovatelky v Hulíně jsou převáţně spojovány s jízdním kolem. Co Vy 

a kolo. Jezdíte ráda? Nebo byste raději volila dopravu k uţivateli autem? 

„Na kole jezdím samozřejmě velmi ráda a hlavně krásnou přírodou v okolí 

Hulína. Projíţďku okolím Záhlinického rybníku si nenechám ujít v kaţdou 

volnou chvíli, v kaţdém ročním období. Z přejíţdění k uţivatelům 

v nevlídném zimním období mám ale trochu obavy. To uţ bych raději 

volila dopravu k uţivateli alespoň maličkým autíčkem“  

Co je pro Vás nejobtíţnější při práci terenní pečovatelky a naopak co 

se Vám v práci v PS DECENT Hulín, p. o. líbí?  

„Nejobtíţnější se mi asi jeví úplně první kontakt s uţivateli a naopak 

nejvíce se mi líbí, kdyţ si s uţivateli rozumíme, vím jak jim můţu pomoci 

a oni jsou příjemní, spokojení a radostní.“  

 

Staro-novou posilou našeho týmu je také paní Alena Dudíková, také 

maminka na rodičovské dovolené, která v naší PS před narozením synka 

Vojtíška jiţ pracovala. Vojta v srpnu oslavil rok a Alenka, jak ji spousta 

našich uţivatelů oslovuje, se jiţ pomalu vrací do práce. A já se ptám, co 

Vás vedlo k tomu, abyste se vrátila tak brzy do práce? Neříkejte, ţe se 

doma se čtyřmi chlapy nudíte? 

„To teda rozhodně nenudím! Asi největší zlom nastal, kdyţ jsem 

si uvědomila, ţe Vojtíšek je na mne aţ moc závislý. Dostala jsem nabídku 

vrátit se částečně do práce a tu jsem přijala s tím, ţe uvidím, jak to budeme 

společně jako rodina a hlavně Vojtíšek zvládat. Vše funguje, tak jak má, 

tatínek se bez problému v mé nepřítomnosti o vše postará a já se můţu 

věnovat tomu, co mě naplňuje a zároveň baví. Nepopírám, ţe i finanční 

přilepšení k mé mateřské se nám hodí.“ 

Ze zkušenosti, kterou jiţ v PS máte. Jaká forma relaxace je pro práci nebo 

po práci pečovatelky nejvhodnější? 

„Kdyţ to budu brát sama za sebe, tak se třemi dětmi se moc relaxovat 

nedá. Vlastně ani se dvěma mi to moc nešlo. Ale spokojená rodina, dobré 



výsledky kluků ve škole, tak to je pro mne vţdy relax na duši, občas také 

nějaký ten společný výlet do přírody. Nyní je to však trošku naopak. Nyní 

chodím relaxovat já za našimi babičkami do práce. Přece jen od dětí se mi 

těţko utíká a toto je pro mne na mateřské dovolené jedna z příleţitostí jak 

přijít do kontaktu s jinými lidmi.“ 

Sociální sluţby se neustále vyvíjí a to i naše PS. Překvapila Vás nějaká 

změna, jak pozitivní, tak i negativní, která v naší PS proběhla i za tak 

krátkou dobu (cca 1,5 roku), co jste nepracovala? 

„Tak asi zásadní změna, jak pro mne, tak pro naše uţivatele, je nový 

automobil. Na ten jsem se moc těšila, aţ ho vyměním za kolo, a nakonec 

jsem odešla na mateřskou dvolenou. Pozitivních změn je určitě spousta, jak 

ve vedení, tak v obsazení nového pracovního kolektivu. Na ten se obzvlášť 

těším a věřím, ţe budeme společně dobře vycházet. Negativních změn je 

velmi málo. Snad jen jedna a to spousta papírování, administrativní práce, 

za kterou ale nemůţeme my jako PS, ale to nám bohuţel určuje zákon. 

Těším se, aţ se vrátím na plný úvazek zpět do práce, ţe těch pozitivních 

změn bude celá řada.“ 

Děkuji za kratičké rozhovory.  

A. P.  

VESELÉ POČÍTÁNÍ 

Pokuste se odpovědět. Odpovědi naleznete na předposlední straně. 

1. Kolik prstů na nohou má čtyřčlenná rodina? 

2. Kolik měsíců má čtyřleté volební období? 

3. Kolik očí má dohromady třída 25 dětí s učitelkou? 

4. Kolik milimetrů má jeden metr? 

5. Kolik kilometrů je 250 metrů? 

6. Kolik lidí je v sextetu, septetu, oktetu? 

7. Kolik minut je 1,5 hodiny? 

8. Kolik vteřin má 6 minut? 

9. Kdyţ máte zvýšenou teplotu, jakou hodnotu ukáţe teploměr? 

10. Kolik piva vypiji, kdyţ si dám tuplák? 

(Čerpáno z knihy Jitky Suché – Trénink paměti pro kaţdý věk) 

VÝŽIVA V SENIORSKÉM VĚKU 

Stejně jako v kaţdé jiné části ţivota, i v seniorském věku je třeba věnovat 

dostatek pozornosti výţivě. 

Správná, vyváţená a dostatečná strava nám můţe pomoci ke kvalitnějšímu 

a delšímu ţivotu, lepšímu zvládání nemoci a rychlejší rekonvalescenci. 

Denně bychom měli jíst tři větší jídla – snídani, oběd a večeři, a ty doplnit 

dvěma aţ třemi menšími svačinami.  

Senioři potřebují dostatek kvalitních bílkovin (jsou obsaţeny nejen v mase, 

ale i ve vejcích, luštěninách, tvarohu), vápníku (dostatek ho nalezneme 

v tvrdých sýrech, máku a kupodivu i kapustě). 

Příjem sacharidů a tuků většinou problém nebývá, naopak je dobře jej 

sniţovat a přijímat jich méně. Spotřeba tuků v naší stravě je nejméně 

o třetinu vyšší, neţ potřebujeme. Nadbytek tuků se podílí na vzniku řady 

onemocnění, jako je například ateroskleróza (onemocnění cévní stěny), 

rakovina prsu, tlustého střeva, konečníku, dělohy a vaječníků. 

Ovoce a zeleniny máme denně bez ohledu na věk přijmout aţ půl kila – 

abychom toho dosáhli, stačí si dát ke kaţdému jídlu kousek ovoce či 

zeleniny a poţadované mnoţství pak snadno dodrţíme. Navíc přijmeme 

všechny důleţité vitamíny a minerály. Budeme se cítit lépe, svěţeji 

a přibyde nám i energie – vyzkoušejte!  

Vláknina, která je v ovoci a zelenině obsaţena, působí také  na správnou 

funkci střev, podporuje zaţívání a také sniţuje schopnost střeva vstřebávat 

škodlivé látky, tuky a cholesterol.  

Nezapomínejme na pravidelné a časté pití neslazených nápojů, i kdyţ 

nemáme ţízeň. Pocit ţízně se totiţ s věkem sniţuje, přesto bychom měli 

vypít aţ dva litry tekutin denně. Mějme u sebe proto vţdy plnou sklenici 

vody a  pijte, kdykoliv si jí všimnete.  

Omezit bychom měli příjem tuků, sladkostí, alkoholu, které tělu ničím 

neprospívají, spíše podporují vznik řady nemocí. 

O zdravou chuť k jídlu, která občas chybí, se postará pobyt na čerstvém 

vzduchu. Zároveň nám dodá pocit psychické pohody a díky slunečnímu 

záření také vitamín D. 

Chuť k jídlu podpoří i příjemné prostředí a lákavá úprava pokrmu. 

 

Přeji vám všem dobrou chuť! 

R. Z. 


