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vedoucí pečovatelské služby 
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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. červen 2014 připravila Anna Pecháčková, DiS. 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

ZPRAVODAJ 

Červen 2014 

 
 

Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně  

je podporován Zlínským krajem. 
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 

POMŮŽE UHRADIT NÁKLADY NA SOCIÁLNÍ SLOUŽBU 

Kdy je příspěvek poskytován  

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, 

a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.  

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se 

týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.  

Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního 

života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty 

osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.  

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči 

zajišťuje.  

Z příspěvku může občan uhradit buď sociální službu poskytovanou 

organizací, nebo péči blízké osoby.  

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc  

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého 

člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné 

osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům 

následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.  

 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)  

 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)  

 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)  

 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)  

  

 Kde o příspěvek požádat a co bude následovat  

O příspěvek je možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý pobyt. Pro nás tedy 

v Kroměříži. Než na úřad zavoláte nebo půjdete pro bližší informace, mějte 

jasno, jaká osoba nebo organizace bude o vás nebo vašeho seniora pečovat. 

Po podání žádosti bude následovat návštěva sociálního pracovníka ve vaší  

 

HÁDANKA 
Nerada bych, abyste si mysleli, že vás chci jednoduchými osmisměrkami 

podceňovat, a to jen z toho důvodu, že náš Zpravodaj patří převážně 

seniorům. Proto jsem si pro vás připravila speciální hádanku. Její odpověď 

tady ve Zpravodaji nenajdete. Až budete znát odpověď, vzkažte mi ji po 

vaší pečovatelce. Ze správných odpovědí vylosujeme na pondělní poradě 

30. 6. 2014 výherce, který získá malý dárek. A že je na co se těšit. 

A. P. 

Fakta 

1. vedle sebe stojí 5 domů, v 5-ti různých barvách 

2. v každém domě žije osoba jiné národnosti 

3. každý z těchto 5 obyvatel pije svůj nápoj 

4. nikdo nepije to co ostatní, nekouří stejný tabák, ani nechová stejné zvíře 

 

Nápovědy 

1. Angličan bydlí v červeném domě 

2. Švéd chová psa 

3. Dán pije čaj 

4. Zelený dům je nalevo od bílého 

5. Ten co žije v prostředním domě pije mléko 

6. Ten co kouří Pall Mall chová ptáka 

7. Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill 

8. Nor žije v prvnim domě 

9. Ten co chová koně, žije vedle toho, co kouři Dunhill 

10. Obyvatel zeleného domu pije kávu 

11. Ten co kouři Blend, žije vedle toho, co chová kočku 

12. Němec kouří Prince 

13. Ten co kouří Blue Master, pije pivo 

14. Nor žije vedle modrého domu 

15. Ten co kouři Blend má souseda, který pije vodu 

Otázka: KDO CHOVÁ RYBIČKY? 



Hlavní princip svépomocné skupiny je vzájemná podpora a spolupráce 

zúčastněných, měli by být otevření a v bezpečném prostředí přednést svůj 

problém, vzájemně si poradit, co se v dané situaci osvědčilo. 

V  rámci svépomocné skupiny vám nabízí: 

 veškeré potřebné vybavení k nácviku péče o nemocného jako 

kompenzační, polohovací a cvičební pomůcky. 

 pouštění instruktážních videí na plátně 

 přednášky odborníku z potřebné oblasti (lékaři, zdrav. sestry, 

sociální pracovníci) 

 sociální poradenství (dávky, na které mají nemocné osoby nárok, jak 

je zařídit) 

SLUŽBY PEČOVATELEK 

Sestavit měsíční rozpis služeb pro naše pečovatelky je často hrdinský 

výkon. Vzhledem k tomu, že provozní služba naší pečovatelské služby činí 

denně 13 hodin a pracovní doba pečovatelek je 8 hodin denně a ještě k tomu 

musíme připočítat služby o víkendu, nemoci a dovolené pracovnic, je jasné, 

že se musí pečovatelky ve službě u jednotlivých uživatelů střídat.  

 

Snažíme se vám sice vyhovět, střídáme pracovnice co nejméně, ale jinak to 

nejde. Nakonec, našich pečovatelek je ve službě 7, takže všechny brzy 

poznáte a stanou se také vašimi oblíbenými. 

 

Chtěla bych vás požádat, abyste zastupující pečovatelku neodmítali. Přišla 

vám pomoci se sjednanou službou. Pokud ji nevyužijete a službu si odložíte 

na jiný den, tedy den, kdy bude v práci vámi vybraná pečovatelka, 

způsobujete jim tímto komplikace. Jedna pečovatelka je ten den bez práce 

a ta druhá, až se do práce vrátí, nebude vědět, kam dřív skočit.  

Všechny naše pečovatelky jsou dostatečně kvalifikované a všechny mají 

dostatečné, několikaleté pracovní zkušenosti.  

 

Navíc bych vás chtěla upozornit, že pokud sjednanou a naplánovanou 

službu odmítnete až v momentě, kdy k vám pečovatelka dorazí, budeme 

vám účtovat poměrnou částku z odmítnutého úkonu – zbytečnou cestu 

k vám.  

domácnosti, který objektivně zjistí životní podmínky seniora a jeho 

schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačným v domácnosti. 

Další podmínkou je vyjádření posudkového lékaře, případně specialistů. 

Bližší informace, případně formulář na podání žádosti obdržíte v kanceláři 

vedoucí pečovatelské služby Hulín, Nábřeží 1314, v jejich úředních 

hodinách.  

Výplata příspěvku  

Po podání žádosti o přiznání příspěvku je zahájeno správní řízení. 

Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního 

měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Je tedy 

obvyklé, že první výplata příspěvku zahrnuje výplatu příspěvku i za 

období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na 

příspěvek. Tato doba se obvykle pohybuje v rozmezí 2 až 3 měsíců. Pak je 

příspěvek vyplácen každý měsíc složenkou nebo na účet.  

 Kontroly na využívání příspěvku  

Způsob využití příspěvku na péči je náhodně kontrolován sociálními 

pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.  

Pokud se na základě kontroly nebo jiným způsobem zjistí, že je příspěvek 

na péči zneužíván nebo používán v rozporu se stanoveným účelem, může 

být:  

 výplata příspěvku zastavena  

 ustanoven tzv. „zvláštní příjemce“ příspěvku, který na řádné využití 

dohlédne  

 příspěvek odňat  

Příběh paní Marie 

Paní Marii je už přes 88 let, má malý byt na okraji města, dceru Olgu 

v Brně, která jezdí každou sobotu a mamince pomůže s úklidem, koupáním 

a nákupy. Dcera je nemocná a časté cestování ji zmáhá. Proto si s paní 

Marií jedno odpoledne sedla ke kávě a spolu otevřely letáček místní 

pečovatelské služby. Marii nabídka nadchla, věděla, že dceři musí trochu 

ulevit. „Olgo, hned v pondělí tam zavolám, napiš mi tady číslo, abych na to 

viděla.“ Rozhodly se, že Marie sjedná zajištění běžných nákupů 



a pochůzky, obědy a koupání ve vaně ve středisku osobní hygieny 

pečovatelské služby. Maminka přijde aspoň mezi lidi. Dcera bude jezdit 

dvakrát za měsíc a uklidí. Při návštěvě nebude muset tolik spěchat a bude 

mít více času si s maminkou popovídat. Sociální pracovnice navštívila 

Marii hned v úterý, vše jí vysvětlila a ve středu již přijela pečovatelka 

s obědem. Bylo knedlo, zelo, vepřo… 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ jsou krásná. Znáte například tato?: 
 „Doma je doma“, „Všude dobře, doma nejlíp“, „Můj dům – můj hrad“, 

„Svá vlastní jeskyňka lepší než Sinajská hora“  

A proto jsme tu my -  naše pečovatelská služba. Chcete zůstat doma?  

Nechce se vám opustit místo, kde znáte každý koutek a máte zde své 

celoživotní přátele a známé? Naše služba je připravena vám pomáhat ze 

všech sil., abyste mohli žít DOMA tak dlouho, jak budete chtít a jak vám to 

dovolí váš zdravotní stav. Finanční prostředky na péči by měl uhradit 

příspěvek na péči. 

A v případě, že vám již váš zdravotní stav nedovolí zůstat doma, je důležité 

připomenout si jedno z dalších přísloví: „Domov není místo, kde bydlíš, ale 

místo, kde ti rozumějí“. 

A ještě jedna maličkost, která mi při hledání citátů o domově uvízla 

v paměti. Nezapomeňte, že „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.“ Proto 

využijte pomoc pečovatelek a zajděte si na procházku, nebo jen tak posedět 

před dům. Uděláte pro sebe mnohem víc, než byste si mysleli.  

Sluneční vitamín D 

Ve světle nových poznatků se vitamin D ukázal jako naprosto nezbytný 

nejen pro vývoj kostí, ale vědci objevili nejeden jeho přínos pro celkové 

fungování lidského organismu. Naše tělo vitamin D nezbytně potřebuje a je 

schopno si ho vytvářet samo po ozáření sluncem.  

Lékaři doporučují přiměřené slunění, aby si tělo „načerpalo“ vitamin 

přirozenou cestou.  

Vitamin D pomáhá vstřebávat vápník při stavbě kostí. Dostatečným 

příjmem „déčka“ se snížilo riziko křivice a osteoporózy, je důležitým 

prvkem také v prevenci cukrovky a rakoviny.  

Naše tělo má všechny buňky vybaveny receptory na vitamin D, který pak 

reguluje buněčný růst (i dělení a obnovu buněk), ovlivňuje činnost srdce 

a funkci cév, zapojuje se do procesu trávení (ovlivňuje i činnost slinivky), 

a zasahováním do metabolismu cukrů a tuků reguluje i tělesnou hmotnost.  

Aby toho nebylo málo, tento vitamin ovlivňuje náš spánek, dýchání, proces 

stárnutí i sluch. Má vliv na kvalitu naší kůže a vlasů, přispívá k celkové 

pohyblivosti svými pozitivními účinky na svalovinu. Je dokázáno, že 

nedostatek vitaminu D u seniorů způsobuje pokles svalové síly a tak 

dochází k častějším pádům starších lidí.  

Potravinové doplňky s vitaminem D lze bez problémů koupit, ale je to 

opravdu to nejlepší, co svému tělu dodáme? Umělým vitaminem se lze 

předávkovat, což se při příjmu slunečního déčka nemůže stát.  

Pobytem na slunci se můžete jedině spálit, a každý rozumný člověk pozná, 

kdy už je slunění dost. Zůstat po zimě na jarním slunku napoprvé několik 

hodin není dobré, dávky slunění se mají navyšovat postupně. Je potřeba si 

uvědomit, že sluneční paprsky působí i ve stínu.  

Více vitaminu D také potřebují obézní lidé.  

Vyšší výskyt onemocnění v zimních měsících dávají lékaři do souvislosti 

s poklesem hladiny vitaminu D v těle. Diagnostikováno je přes dvě stě 

nemocí a poruch ovlivnitelných vitaminem D, preventivní účinky se 

uvádějí například u cukrovky, tuberkulózy, lupénky, u nemocí ledvin, 

pozitivní je i vliv vitaminu při snižování krevního tlaku.  

Jako prevence nákazy chřipkou je vitamin D lepší než očkování, a bez 

rizika vedlejších účinků. Nejen že získáte zázračný vitamin, ale určitě si 

zlepšíte náladu.  

Zdroj: Ženy.cz  

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA V KROMĚŘÍŽI 

Charitní pečovatelská služba Kroměříž vás zve na Svépomocnou skupinu 

pro pečující v domácnosti.  

Této skupiny se může zúčastnit každý, kdo doma pečuje o blízkého bez 

ohledu věku. 

Svépomocná skupina se koná pravidelně 1x měsíčně (konkrétní termín 

v daném měsíci získáte v naší PS). Účast je bezplatná. Skupina se schází 

v budově Oblastní charity Kroměříž - Ztracená 63 (vedle zámku), zvoňte 

na zvonek pečovatelské služby. Svépomocná skupina začíná v 16:00. 

 



 

 


