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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. září 2014 připravila Anna Pecháčková, DiS. 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

ZPRAVODAJ 

Září 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
https://www.brumik.cz/clanek/zobrazit-clanek/221-brumikova-aktovka/


Jak ten čas rychle utíká 
 

Jak rychle utekly tři měsíce a opět je tu pro vás další Zpravodaj 

pečovatelské služby Decent Hulín, p. o. Vždycky se těším, až mám všechny 

příspěvky zkompletované, Zpravodaj vytištěný, poskládaný a k prvnímu dni 

daného měsíce rozdaný. Tentokrát je to pondělí 1. září.  

 

Na toto datum jsem se tentokrát těšila dvojnásob. Když jsem začala 

pracovat na dohodu v PS při jejím vzniku v září roku 2008, nejprve jako 

sociální pracovník, bylo mým dětem šest měsíců. Do terénu jsem občas 

jezdila i s nimi. A musím říct, že dvojčatový kočárek byl tím nejlepším 

poutačem, jak se seniory navázat kontakt. Děti rostly a dostat se domů 

ze školky, aniž by se s někým z vás nezastavili a nedali do řeči, byl trošku 

oříšek. Ta sociální práce maminky je docela dost ovlivnila. Proto věřím, že 

vás bude zajímat, že Zuzka a Ondra jsou dnešním dnem školáci. Skutečně to 

rychle uteklo. 

 

Pranostiky k podzimu 

 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.  

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.  

I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho. 

Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Na podzim lžíce deště a konev bláta. 

 

Vyhodnocení soutěže 

 
Do minulého čísla Zpravodaje jsme zařadili soutěžní hádanku. 

Ze správných odpovědí, které jsme obdrželi, vylosovala pečovatelka 

Romana Zonová na pondělní poradě 30. 6. Pod dohledem ostatních 

pracovnic PS výherce,  kterým je paní Miroslava Fraňková z Hulína. 

Slíbená odměna jí byla předána. 

Recepty 

 

Kulajda jakou jste ještě nejedli 
 

PL – polévková lžíce, ČL – čajová lžička 

 

Co budeme potřebovat: 

1,5 litru vody, 2,5 ČL soli, 1/2 masoxu, 5 kuliček nového koření, 2 menší 

bobkové listy, 5 středních brambor nakrájených na kostičky, 1PL kopru 

(čerstvý sekaný). To celé se cca 10 minut povaří.  

 

Pak tam přidáme následující ingredience: 1/2 hrnku vody smíchaného 

s 2PL na kopec polohrubé mouky a zase povařím 10 minut. Přidám 

smetanu (já dávám zakysanou, tu ale musíte v polévce dobře rozmíchat 

metličkou), další 1PL kopru, 2-3 uvařené vejce nakrájené na kostičky, 1PL 

octu, 2ČL cukru. 

 

Zelové pagáčky 
 

Smícháme 300g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 tvaroh z vaničky, 

1 heru, 1 ČL soli, 250 g kasaného nebo obyčejného zelí (vymačkat šťávu) 

a nakrájet na drobno. 

 

Těsto dáme na 2 hodiny uležet do ledničky (může být i do druhého dne). 

Pak vyválíme na 1 cm silný plát a vykrajujeme kolečka nebo rovnou 

děláme kuličky, které rukou rozmáčkneme na placku. Potřeme žloutkem 

s mlékem, posypeme hrubší solí a kmínem.  

 

Dáme péct do vyhřáté trouby na 190-200 °C do růžova.  

 

Nugátové řezy Jarušky Pavlové 
 

Ušleháme 125g hery, 250g cukru krupice a 3 vejce. K tomu přidáme 3PL 

kakaa, 250ml mléka, 250g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva 

a 1 vanilkový cukr. Vylijeme na plech a pečeme asi 15 minut při 190°C.  

 

Na horký piškot rozmažeme krém, který si připravíme s mícháním 125g 

hery, 100g cukru krupice, 1 vejce (nemusí být), 2-3 PL kakaa a 4 PL rumu.  



Nabídka inkontinenčních pomůcek 
Pečovatelská služba DECENT Hulín, p. o. spolupracuje s Medimat inko 

zdravotnickou prodejnou, která je zaměřena na distribuci a bezplatný rozvoz 

inkontinenčních a stomických pomůcek po ČR.  

Ve stručnosti to funguje tak, že poukaz na inkontinenční pomůcku, který 

obdržíte od svého lékaře, vložíte do obálky, kterou vám přinese pečovatelka. 

Zvolíte si dárek, který chcete s pomůckami doručit a zalepenou obálku 

vložíte do schránky České pošty. Do dvou – tří pracovních dní vám 

zásilková služba doveze objednané pomůcky zdarma domů. 

 

Vyrazili jsme za kulturou 
Když v Kulturním Klubu v Hulíně začal předprodej vstupenek 

na představení s názvem Návštěvy u pana Greena, věděli jsme, že takové 

představení si nemůžeme nechat ujít. Ať už proto, že představení je 

obsazeno pouze dvěma herci a to panem Stanislavem Zindulkou a Matějem 

Hádkem, a nebo také proto, co psaly recenze. 

Představení se účastnily skoro všechny pečovatelky, vedoucí, účetní i paní 

ředitelka. Po zaznění gongu jsme si myslely, že jsme zase v práci. Na podiu 

se zjevil mladík, který starému pánovi vysvětloval, že se teď o něj musí 

starat a pečovat. Že mu bude nosit jídlo, pomůže mu s úklidem a dohlídne 

na něj… Příběh o náhodné automobilové nehodě přivádí do styku dva 

muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. 

Rozdělují je dvě generace, a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se 

vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. 

Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují 

tajemství. 

Byl to pro nás velký umělecký zážitek a také zážitek z toho, vidět naši práci 

očima druhých a to i těch, kteří jsou příjemci naší práce, tedy senioři. Večer 

byl završen tím, že jsme se mohly na památku vyfotit s tak výbornými 

herci, panem Zindulkou a panem Hádkem. Oba dva se nám podepsali 

do kroniky Pečovatelské služby.  

 

Žádáte o příspěvek na péči nebo jeho zvýšení? 
 

V tom případě je důležité, abyste pohledali doma ve svých dokumentech 

a našli Smlouvu o poskytování sociálních služeb, kterou máte s např. naší 

pečovatelskou službou sepsánu. Je nutné doložit kopii této smlouvy 

k žádosti o příspěvek nebo žádosti o zvýšení příspěvku na péči.  

Evropská Charta práv a povinností starších osob 

vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc 
 

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Stáří a nesoběstačnost nemohou být 

důvodem pro omezování jakýchkoliv nezcizitelných lidských práv 

a občanských svobod uznávaných mezinárodními normami a zakotvených 

v demokratických ústavách. Každý, bez ohledu na pohlaví, věk či závislost 

na péči druhých osob, je oprávněn uplatňovat tato práva a svobody, 

a každý má právo je hájit.  

 

Následující je pouze výtahem z obsáhlého textu. 

Mezi tato práva patří: 

1. Právo na důstojnost, fyzické a duševní zdraví, svobodu 

a bezpečnost (Fyzické zdraví; Duševní a emocionální zdraví; 

Finanční a materiální bezpečnost; Ochrana proti lékařskému 

a farmaceutickému zneužívání; Zanedbávání) 

2. Právo na sebeurčení (Svoboda volby; Pomoc při rozhodování; 

Rozsah zaručeného práva na sebeurčení) 

3. Právo na soukromí (Právo na soukromý život; Právo na osobní 

informaci a komunikaci) 

4. Právo na vysoce kvalitní péči a péči „na míru“ 

5. Právo na personalizovanou informaci, radu a informovaný souhlas.  

6. Právo komunikovat a podílet se na kulturním životě společnosti 

7. Svoboda projevu a svoboda myšlení/uvědomění: přesvědčení, 

kultura a víra 

8. Právo na paliativní péči a podporu, na úctu a důstojné umírání 

a smrt 

9. Právo na nápravu 

10. Vaše povinnosti 

 

Citace článku 4  

Kvalita péče 

- Máte právo na kvalitní, včasnou a dostupnou zdravotní péči 

a na dlouhodobé pečovatelské služby odpovídající vašim 

individuálním potřebám a přáním. Nesmíte být jakkoliv 

diskriminován/a v přístupu k péči a pomoci. 

- Máte právo na to, abyste byl/a opečováván/a lidmi, kteří mají 

požadované dovednosti a adekvátní zázemí proto, aby se vám 



dostalo pomoci, péče a terapie. Ať o vás pečují odborníci 

a odbornice, rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby – všichni by 

měli mít odborné vzdělání a trénink, technické, strukturální 

a finanční prostředky – které je budou v jejich práci podporovat. 

- Měli byste užívat respitních (odlehčovacích) služeb k tomu, abyste 

umožnil/a lidem, kteří vám denně poskytují pomoc, mít přestávky či 

volno, které potřebují pro svůj osobní život a které se projeví rovněž 

v zefektivnění jimi poskytované péče. 

- Jste oprávněn/a využít všech prostředků pro prevenci zhoršení 

vašeho zdravotního stavu nebo zlepšení zdravotní kondice, a tím 

dosáhnout co největší soběstačnosti.  

- Máte právo očekávat, že všichni lidé, instituce a profesionálové/ky, 

kteří vám poskytují péči, asistenci a lékařskou pomoc, by měli mezi 

sebou komunikovat a spolupracovat a těsně propojit poskytované 

služby ve vašem zájmu. 

- Máte právo na obdržení pomoci pro své každodenní potřeby včas 

a podle toho, jak potřebujete. 

 

Péče „na míru“ 

- Jestliže nastane čas, kdy nastupujete do pobytového zařízení, 

podmínky a ceny by měly být explicitně vymezeny v písemné 

smlouvě. Informace o vašich právech a povinnostech, by měly být 

jasně srozumitelně formulovány. Máte právo na odborné poradenství 

před uzavřením i v průběhu plnění smlouvy. 

- Máte právo volného pohybu ve svém prostředí. Máte právo 

na pomoc, kterou při pohybu potřebujete. 

- Jste oprávněn/a očekávat, že aspekty z vašeho zázemí a dřívějšího 

způsobu života, které jsou pro vás důležité, budou brány v potaz 

i v pobytovém zařízení.  

 

Citace článku 10 

Vaše povinnosti: 

- Respektovat práva a potřeby druhých lidí žijících a pracujících 

s vámi a respektovat obecné zájmy společnosti, ve které žijete; práva 

a svobody starších lidí se zhoršenou soběstačností by měly být 

limitovány pouze potřebou respektování stejných práv ostatních 

členů společnosti. 

- Respektovat práva pečujících osob a personálu a zacházet s nimi 

zdvořile, aby tyto osoby mohly pracovat v prostředí, v němž nejsou 

obtěžovány a zneužívány. 

- Myslet na to, co můžete očekávat v budoucnosti a zodpovědně 

přistupovat k možným dopadům svých činů (nebo nečinnosti) 

na pečující osoby a příbuzné, a to v souladu s vnitrostátní 

legislativou. To zahrnuje: 

- zmocnit vhodného zástupce, jenž bude činit rozhodnutí a hájit 

vaše práva v situaci, kdy toho už nebudete schopni sami 

- zanechat předem vyjádřené instrukce, v kterých bude podrobně 

vylíčeno, jaké zastáváte názory na své zdraví a blaho, včetně 

postojů k pečovatelským službám a terapii během života a na konci 

života; rovněž byste měli popsat plány a opatření týkající se vašeho 

majetku a financí. V případě, že nemůžete takto učinit sami, je to 

povinností nejbližšího příbuzného nebo příslušným jedincem 

jmenovaného zákonného zástupce, kdo bude činit rozhodnutí 

ve vašem zastoupení respektujíce vaše přání kdykoli to bude možné 

- Informovat příslušné úřady a lidi ve svém prostředí o situaci zneužívání, 

týrání nebo zanedbání, která se týkají vaší vlastní osoby nebo v případě že 

toho jste svědky. 

 

Individuální plánování 
 

Účelem individuálního plánování průběhu poskytovaní služeb je zajistit 

jejich poskytování v souladu s předem vyjednanými individuálními 

požadavky a osobními cíli uživatele tak, aby služby přispívaly k řešení 

jeho nepříznivé životní situace. 

 

Každý z uživatelů pečovatelské služby má vypracovaný individuální plán. 

Četli jste ten váš? Povídali jste si s pečovatelkou o něm? Máte stanovený 

svůj osobní cíl? Která z pečovatelek je vašim klíčovým pracovníkem?  

 

Pokud neznáte odpověď na některou z výše uvedených otázek, zeptejte se 

znovu pečovatelky a požádejte, aby vám váš individuální plán přinesla.  

Individuální plán je důležitým dokumentem sociální služby, na jehož 

základě je služba poskytována.  

 

 


