
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 

decent@quick.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 

anna.pechackova.decent@seznam.cz 

 
 

Provozní doba terénní pečovatelské služby 

Po – Ne 7:00 – 20:00 
 

Úřední hodiny sociální pracovnice na středisku pečovatelské služby 

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

                     každou pracovní středu od   12:00  do 13:00 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 2014 připravila Anna Pecháčková, DiS. 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

ZPRAVODAJ 

březen 2014 

 

Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně  

je podporován Zlínským krajem. 

 

 

mailto:decent@quick.cz
mailto:anna.pechackova.decent@seznam.cz
http://www.hulin.cz/decent


NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE 

 

Opět jsme si pro vás připravili Zpravodaj pečovatelské služby se spoustou 

důležitých informací a užitečných receptů. Každé další číslo vychází po 

třech měsících. Snažíme se, aby Zpravodaj obsahoval informace, která vás 

opravdu zajímají. Proto bych velmi ocenila, kdybyste mi dali tip, o čem 

byste si chtěli přečíst, co vás zajímá z oblasti pečovatelské služby nebo 

seniorů. Teď vám přeji krásné, snad jarní, počtení.  

 

CO VÁM PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSKYTNOUT NEMŮŽE 

 

Většinou vám jen nabízíme. Dnes bych vás chtěla informovat o  tom, co 

vám poskytnout nemůžeme. 

 

Nemůžeme vám pomoci s tím, co nemáte napsané ve smlouvě nebo 

v dodatku ke smlouvě. Cokoliv byste z naší nabídky potřebovali, je nejprve 

nutné mít řádně sepsanou smlouvu s pečovatelskou službou. 

 

Určitě vám neposkytneme nic, co nemáme v ceníku, který vlastně určuje 

rozsah námi poskytovaných služeb.   

 

A něco z konkrétních úkonů, které většinou každý očekává, že pečovatelská 

služba neposkytuje. Nemůžeme vám podávat léky, ani vychystávat do 

lékovek. V podstatě i vlastní podání léku musí být ve vaší režii. Pečovatelka 

vám pouze může připomenout, že je čas vzít si lék. A pokud vy se 

rozhodnete si jej nevzít, je to na vaši zodpovědnost. Ve vašem rozhodování 

vám nikdo bránit nebude. 

 

To samé platí pro aplikaci inzulinu a měření hladiny cukru v krvi. I když 

víme, že je pro někeré osoby složité, někdy i nereálné si inzulin sami 

aplikovat, nemůžeme vám v tomto ohledu nijak pomoci. Pečovatelská 

služba nesmí tyto úkony poskytovat.  

 

Dále do této kategorie spadají veškeré ošetřovací úkony, obvazování ran, … 

I v případě otevřených dekubitů u ležících uživatelů je přivolán lékař nebo 

zdravotní sestra z ošetřovatelské služby Charity Kroměříž.  

 
Výsledek osmisměrky: zábava 

 

RECEPTY NA VAŠE PŘÁNÍ 

 

Domácí sušenky – hrudky z rohlíků 

Potřebujeme: 3 starší rohlíky, 100g moučkového cukru, 150g změklého 

másla, 2 vejce a pak dále dle vaší chuti třeba 150g sekaných oříšků, nebo 

kokos, kandované ovoce atd.  

Postup: rohlíky nakrájíme na malé kostičky, přidáme cukr, máslo, žloutky, 

ořechy (nebo kokos, rozinky atd.) a sníh z bílků. Na pečicí papír klademe 

malé hrudky z vytvořené hmoty a pečeme na 180°C asi 10 minut.  

2. varianta: pokud nedáte cukr, ale mírně osolíte a přidáte místo ořechů 

např. slaninu, eidam nebo nivu, můžete mít i slanou variantu této dobroty. 

Recept mám opravdu odzkoušený a kdo ochutnal, nevěřil z čeho je tato 

dobrota upečená.  

 

Bábovka za 7 korun a 3 minuty 

Recept z televize od Ládi Hrušky, který se velmi osvědčil, pokud si 

nechcete péct velkou bábovku, kterou byste jedli týden.  

Potřebujeme: 4 PL (polévkové lžíce) hladké mouky, 4 PL moučkového 

cukru, 2 PL granka, 1 vejce, 3 PL oleje, 3 PL mléka a půl lžičky prášku do 

pečiva. 

Postup: ingredience smícháme a nalijeme do 500 ml hrníčku (nebo misky) 

vymazaného olejem a vysypaného moukou. Dáme do mikrovlnné trouby 

nastavené na plný výkon a na 3,5 minuty.  

A máte hotovo. Samozřejmě můžete kakao vyměnit za kokos, přidat 

rozinky nebo kandované ovoce, oříšky, atd. Také je možné vyměnit 

moučkový cukr za cukr, který používáte při diabetické dietě. Máme také 

odzkoušeno a funguje.  

 

Domácí jogurt 

Postup: 1 litr plnotučného mléka svaříme, necháme projít varem. Necháme 

zchládnout na teplotu 45-50 °C (tj. když prst udržíte v mléce asi 20 

sekund). Přidáme 1 malý bílý jogurt s živou kulturou a cukr dle chuti. 

Zamícháme, nalijeme do skleniček např. od přesnídávky nebo do misky 

a uzavřeme. Celé zabalíme do silné teplé deky nebo do peřin, prostě 

do tepla. Necháme odstát alespoň 8 hodin, jogurt krásně zhoustne. Dáme 

do lednice, kde vydrží asi týden. Můžeme přidat marmeládu, čokoládu atd.    

 

Dobrou chuť! 



LINKA SENIORŮ ELPIDA 

 

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická služba pro 

seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný 

prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, 

poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Tím je 

podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě. 

 

OSZPHULIN 

 

Hledala jsem na internetu, jaké aktivity pro seniory v blízkosti vašeho 

bydliště by se daly využít. Musím říct, že jsem byla velmi mile překvapena.  

OSZPHULIN jako Občanské sdružení zdravotně postižených Hulín pořádá 

každý měsíc vzdělávací, kulturní, sportovní či zdravotní aktivity. Jsou jimi 

např. návštěva bazénu v Holešově, aquacentra Zdounky, bowling, pozesení 

při výroční schůzi, vycházky do přírody a další. 

Klub SPCCH Hulín (Svaz postižených civilizačními chorobami) připravuje 

také ozdravné pobyty pro své členy.  

Termíny členských schůzí v první polovině roku 2014 jsou plánované 

na 4. 3., 8. 4., 6. 5. a 3. 6. 2014.   

A proč byste tedy tyto nabízené aktivity nemohli také využívat? Stačí se jen 

stát členy tohoto občanského sdružení. A jak se na akci dostanete, když 

nemůžete dojít pěšky? Také žádný problém. Požádejte pečovatelskou službu 

a nechejte se např. na Kulturní klub, kde se členské schůze konají, dovézt 

autem. Před odvozem je třeba mít sepsanou smlouvu o poskytování 

sociálních služeb. 

 

MÍSTNÍ DOSTUPNOST – KDE VŠUDE SLUŽBY POSKYTUJEME 

 

Veškerou péči, kterou vám nabízíme je možné využívat nejen v Hulíně, ale 

i v Záhlinicích, Pravčicích a Břestě. Přijedeme za vámi, i když půjde jen 

o péči o jednoho člověka. Ceník služeb je pro všechny stejný. Také se 

nemusíte bát toho, že bychom vám účtovali peníze navíc za cestu. Takže co 

z toho vyplývá? Stejná péče pro všechny, za stejnou cenu ať už bydlíte 

v Hulíně, v Pravčicích, Břestu nebo v Záhlinicích.  

Těšíme se na vás na nové uživatele.  

 

 

NOVÝ CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 

Chtěla bych vás informovat o novém ceníku pečovatelské služby, který 

bude platný od 1. 4. 2014. 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. 108/2006Sb., v platném znění. Ceník je 

schválen Radou města Hulína. 

Nový ceník obdrží všichni uživatelé ještě před datem platnosti. 

K nahlédnutí je také na internetových stránkách www.hulin.cz/decent 

 

OSMISMĚRKA 

 

 

Slova k vyškrtání: ANATAS, ATENTÁT, ČERPADLA, DAREBA, 

ESTÉT, CHŘESTÝŠ, KOŇKA, LEVITACE, MINUTA, NUTRIE, 

ODŘEZ, OHAŘI, OKRSEK, OŘEZAT, PEPITO, POJMENOVAT, 

PŘEKVAPIT, PŘETRHNOUT, PŘÍJEZD, SKÓRE, SYNEK, TERÉN, 

TRNOŽ, UČEBNA, UČEDNÍK, UTÍTI, VŘETENO, VSTUP, 

VÝDECH, ZÁVISLOST, ZMIJE 

http://www.hulin.cz/decent


A KDO SLAVÍ TENTOKRÁT 

 

Z těch, co nám dali svolení prezetovat jejich krásné kulaté narozeniny,  jsou 

to paní Blanka Pavelková, která v březnu slaví 80. narozeniny a paní Emilie 

Bartoňová, která v dubnu slaví své narozeniny po 85.  

 

Oběma oslavenkyním gratulujeme a přejeme ještě hodně zdraví do dalších 

let.  

 

SLUŽBA KLIENTŮM VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY ČR - MOBILNÍ ÚŘADOVNA - HULÍN 

U nás získáte kompletní informace o zdravotním pojištění, bez nutnosti 

dojíždění.  

Kde: v Domě s pečovatelskou službou – Nábřeží 13/14, Hulín (sociální 

poradna) 

Frekvence: 2x měsíčně – 2. a 4. úterý v měsíci od 9:00 do 14:00 

Termíny v březnu a dubnu: 11. 3.2014, 25. 3.2014, 8. 4.2014, 22. 4.2014 

S čím se na nás můžete obrátit? S jakýmkoli dotazem ohledně zdravotního 

pojištění a jeho průběhu, např. 

Oznamovací povinnost: 

- se změnou bydliště, příjmení 

 - s přihlášením narozených dětí 

 - s vystavováním nových průkazů 

 - se změnou kategorie plátcovství 

 - zrušení pojištění z důvodu poj. v cizině 

 - podání přehledů OSVČ 

 

Práva a povinnosti pojištěnců a plátců: 

 s řešením nedoplatků u naší pojišťovny 

 s žádostí o prominutí penále 

 s žádostí o přehled vykázané péče 

 s dotazy na příspěvky z Fondu prevence 

 s odevzdáním lázeňských poukazů 

 s dotazy o poplatcích a doplatcích u lékaře 

 

 

PRÁDELNA DECENT 

 

Prádelna v Decentu pere prádlo pro jesle a mateřskou školu, dále pere 

i komunální a zdravotnické prádlo.  

 

Pokud se vy, jako uživatel pečovatelské služby rozhodnete nechat si vyprat 

velké prádlo jako je např. ložní prádlo, závěsy atd., odneseme vám jej tam 

a budeme účtovát jen pochůzku. Vaše prádlo se pere zvlášť. Skutečně 

nebojte se, vaše prádlo nebude práno s jiným prádlem, i kdyby šlo třeba jen 

o dva kusy závěsů. Až je prádlo vyprané, vyzvedneme vám je v prádelně 

a uhradíme platbu za praní. Opět vám účtujeme pouze pochůzku a ve vaší 

domácnosti pak vyúčtujeme doklad o praní prádla z prádelny.  

 

Ceník prádelny je k nahlédnutí na internetových stránkách 

www.hulin.cz/decent nebo vám jej přinese pečovatelka na požádání.  

 

Osobní prádlo uživalů PS se pere v domácnosti uživatele nebo v prádelně 

pečovatelské služby, která je v Domě s pečovatelskou službou na Nábřeží. 

Prádelna Decent pere prádlo i ostatní veřejnosti. Není třeba mít smlouvu 

s PS.  

 

Provozní doba prádelny Decent je pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin. 

 

NABÍZÍME DIETNÍ STRAVOVÁNÍ Z DECENTU 

 

Decent Hulín, p. o. také nabízí možnost odběru obědů do vlastních 

jídlonosičů. Pro obědy si můžete přijít, nebo si jej nechat dovézt.  

Cena oběda je 56,-, za poloviční porci zaplatíte 33,- Dovoz stravy v Hulíně 

vás vyjde na 12,-, případně pokud nejste uživateli PS připlatíte ještě 21% 

DPH.  

Obědy můžete objednávat na tel. čísle 603 324 169 u vedoucí stravování 

paní Ivany Pecháčkové, nebo osobně u ní v Decentu. Obědy můžete 

objednat či odhlásit v ten daný den do 7.00 hodin ráno.  

http://www.hulin.cz/decent

