
  

KONTAKTY 
 

Ředitelství 

Ed. Světlíka 1197 

768 24 Hulín 

 +420 573 350 171 

fax 573 352 929 

 

Jiřina Štěpánková  

ředitelka 

+420 573 350 171 

+420 731 481 746 

decent@quick.cz 

 

Středisko pečovatelské služby 

Nábřeží 1314 

768 24 Hulín 

+420 573 352 555 

 

Anna Pecháčková DiS. 

sociální pracovnice 

+420 737 018 289 

+420 777 104 292 

anna.pechackova.decent@seznam.cz 

 

Provozní doba terénní pečovatelské služby 

Po – Ne 7.ºº – 20.ºº 

 

Úřední hodiny sociální pracovnice na středisku pečovatelské služby 

každé pracovní pondělí od 12.30 – 13.30 
 

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. 

 

 

 

mailto:decent@quick.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

 

ZPRAVODAJ 
červen 2011 

 

 

Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem. 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



NADACE DĚTI-KULTURA-SPORT 
 

Stěžejním programem je „Grantový plán“ pro Zlínský kraj, který má hodnotu 25 milionů. Je složen z pěti grantů – kulturního, 

sportovního, školského a zájmové činnosti, zdravotně-sociálního a církevního.  

Finanční částky organizacím nebo jednotlivcům navrhuje odborná komise, která posuzuje jednotlivé projekty. Smyslem tohoto 

Grantového plánu finanční podpory je přispět do každé oblasti pěti miliony korun a to proto, aby mohly být jednotlivé oblasti 

rozvíjeny. 

V roce  2010 žádala o příspěvek i naše pečovatelská služba a také jeden z našich klientů.  

V letošním roce bude zdravotní a sociální grant vyhlášen 29. 8. 2011 a termín odevzdání přihlášek je 19. 9. 2011. Granty se 

vypisují jak pro organizace, tak pro fyzické osoby. Proto i vy máte možnost požádat nadaci o příspěvek  třeba např. na nějakou 

zdravotní nebo kompenzační pomůcku, madlo do sprchy …. 

Požádajte své rodinné příslušníky, aby vám s vyplněním žádosti o přidělení grantu pomohli. Vše potřebné najdete  na internetové 

adrese www.nadacedks.cz Pokud se nenajde nikdo, kdo by vám s tím chtěl pomoci, domluvte si schůzku se sociální  pracovnicí 

pečovatelské služby(dále jen PS) Annou Pecháčkovou, ráda vám pomůže. 

 

 

Dne 1. června se slaví Mezinárodní den dětí a to již od roku 1950. Výše uvedená známka byla vydaná v edici Dětem a  zobrazuje 

… (tajenka) … na statném sumci, jehož vousy slouží jako oprať. 
 

http://www.nadacedks.cz/


 

 

Řešení tajenky napište na zadní stranu vloženého listu „kontaktní osoby“, připište své jméno a adresu. Předejte své 

pečovatelce/pečovateli nebo vložte do schránky u kanceláře PS na Nábřeží 1314. Před dalším vydáním zpravodaje vylosujeme tři 

z vás, kteří obdrží malý dárek. 

Malý dárek obdrží také autoři zde použitých klientských výroků a autor příspěvku o zdravotních pomůckách.  

 

ZAVEZEME VÁS KAM POTŘEBUJETE 

Nemáte se jak dostat k lékaři? Nemáte si jak vyzvednou recept nebo léky v Kroměříži? Potřebujete zavézt ke kadeřníkovi nebo za 

kulturou? Chtěli byste si prohlédnout, co se změnilo v Hulíně od té doby, co nevycházíte z domu, protože se vám špatně chodí? 

Chcete zavézt do obchodu? 
 

Zavolejte sociální pracovnici PS Annu Pecháčkovou – 737 018 289 a požádejte o odvoz. Pokud dovoz klienta autem nemáte 

sjednaný ve smlouvě, nebo nemáte žádnou smlouvu s pečovatelskou službou, domluvte si se sociální pracovnicí   schůzku. Ta 

provede sociální šetření, posoudí vaši sociální potřebnost a sepíše s vámi smlouvu o poskytování sociálních služeb, nebo jen 

dodatek k vaší smlouvě. Pak už se můžete nechat vozit, jak si jen usmyslíte. Vždy si jen telefonicky domluvíte odvoz nejlépe 

alespoň dva dny dopředu. Ve stanoveném termínu a čase pro vás přijede pečovatelka až k domu, pomůže vám nastoupit do auta. 

Pokud o to požádáte, poskytne vám pečovatelka i doprovod. V dohodnutém čase vás opět odveze domů.   

Cestovné vás bude stát 10,-/km. Kilometry se počítají od domu klienta k místu určení a zpět. 

 

V O D H A N R Á K S I T O O Ě T K S

S T Ř E P T E N Í O S R P E N R O V

S K Á T E M S C E O M E Z E V A N Í

O T N S J K Y I N M R P M A U K T Č

B S E F E K CH B N A I U E A L O R K

A J L V L R O K T A G G V T M V O O

F CH K I A S D É I R I I R K E I L V

S R S N O R R A A A L L L A N N A Á

V T O S O U D V Y S L L N E A A C Ř

A M O Z E Č E K K O T T M E E E C E

H L K Í N V O C A R P P S L CH CH A Č



JAK ZÍSKAT ZDRAVOTNÍ POMŮCKU 

Z hlediska úhrady dělíme zdravotní pomůcky na tři skupiny. 

 Hrazené úplně nebo částečně zdravotní pojišťovnou 

 Bez finanční úhrady zdravotní pojišťovny s pomocí jiných organizací 

 Bez finanční úhrady zdravotní pojišťovny z vlastních zdrojů 

V tomto čísle Zpravodaje nám pan Jiří Kolenčík přiblíží možnosti 1. skupiny.                           

 Pomůcky hrazené úplně nebo částečně zdravotní pojišťovnou (ZP) 

Které zdravotní pomůcky pojišťovna hradí, zjistíme dotazem u pojišťovny, nebo u příslušného dodavatele, ceníky ZP by měly 

mít i lékaři  

Na stejných místech si rovněž zjistíme, které pomůcky  může napsat obvodní lékař  a kde je již nutné vyjádření speciasty 

nebo více specialistů. Zdravotní pomůcky hrazené pojišťovnou (ZP)  je nutné nárokovat na předepsaných formulářích. 

Je si nutné uvědomit, že ceníky zdravotních pojišťoven se časem mění, a proto je třeba zjišťovat momentální stav úhrady 

zdravotní pojišťovnou v aktuálním čase. To znamená, že jestli vaše sousedka dostala uhrazeno loni od ZP nějakou pomůcku, 

nemusí vám tuto pomůcku letos ZP uhradit, mohlo dojít ke změně ceníku ZP, takže výše úhrady se mohla změnit, případně mohla 

být z ceníku vyškrtnuta.  

 Formuláře je třeba vyplňovat úplně a přesně, neboť při nedostatcích vám je ZP vrátí poštou zpět a budete si s ZP dlouze 

dopisovat, čímž se celé schvalovací řízení prodlužuje. Z tohoto důvodu je vhodné, pokud je  to vašich silách, doručit tyto tyto 

formuláře na pojišťovnu osobně. Tímto se vyhnete zbytečným chybám při vyplňování formulářů, které mají za následek vrácení 

z důvodů neúplného nebo nepřesného vyplnění požadovaných údajů, což se týká se například nedodání vyjádření všech 

požadovaných specialistů. 

Ing. Jiří Kolenčík 

SLAVNÉ VÝROKY NAŠICH KLIENTŮ :) 

Ptá se sociální pracovnice klienta: „Jak Vás má paní pečovatelka oslovovat?“ Klient odpoví: „Pane Novák. Ale  když tu manželka 

nebude, tak mi může říkat Jaroušku.“ 
 

„Viděla jste nové auto pečovatelské služby?“ „Ano, je to bugatka jak sviňa.“ 
 

„A co Vám chybí?“ ptá se sociální pracovnice klientky při sociálním šetření. „Buchétky, povidlové.“ 
 

Klíčový pracovník je pracovník PS přidělený danému klientovi, který s ním pracuje např. na individuálním plánu.  Klient se ptá: 

„Musím dát tomu klíčovému pracovníkovi klíče?“ 

 

 



STRAVA Z DECENTU JE PRO VÁS TO PRAVÉ 

Klienti pečovatelské služby, kteří si sjednali dovážku obědů autem mají možnost odebírat obědy od dvou dodavatelů. Z jídelny 

paní Bránecké nebo z Decentu.  

V Decentu máte možnost výběru ze dvou jídel. Cena jednoho obědu je 54,- nebo poloviční porce za 32,-. Dovážka obědů je  za 

10,-.  

Pokud vám lékař doporučil dietní zdravější stravování, budou pro vás obědy z Decentu to pravé. Paní kuchařky připravují stravu 

bez glutamanů, umělých látek a v žádném případě nebude z polotovarů. Jídlo máte stoprocentně čerstvé, jídelníček sestavený dle 

stravovacích norem a hlavně  konzultovaný s lékařkou.  

Chcete udělat něco dobrého pro svůj žaludek a zažívání? Tak není nic jednoduššího. Stačí zavolat vedoucí stravování pí Ivaně 

Pecháčkové - 603 324 169 a jídlo si objednat. 

LINKA SENIORŮ tel.: 800 200 007  

Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory, osoby o ně 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 a tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě.  

Na bezplatné telefonní číslo 800 200 007 se můžete obrátit každý všední den od 8.00 do 20.00. 

 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí 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 příjímání 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.  

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy 

„spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. 

rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat dle vlastní 

potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.  

O příspěvek na péči lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností – MÚ Kroměříž – odbor státní sociální podpory – příspěvek na péči, 

1. Máje, Kroměříž. Eva Jurová, tel. 573 311 111. 

 

 

 



KONTAKTNÍ OSOBY 

Vážení klienti, chceme vám poskytovat ty nejlepší služby. Někdy musíme při naší práci kontaktovat osobu blízkou klientovi a to 

z různých důvodů. Proto bychom vás chtěli požádat o aktualizování kontaktní osoby ve vašem spise, který je uložený v kartotéce 

u sociální pracovnice.  

 

Jméno  a příjmení klienta: …................................................ 

Jméno a příjmení kontaktní osoby či osob a rodinný vztah k vám (syn, dcera, manžel, …), telefonní kontakt, adresa: 

…............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

........................................................ 

 

Co vše je možné kontaktní osobě o vás sdělit? (zaškrtněte): 

O   zdravotní stav 

O   poskytované úkony 

O   co by klient potřeboval, ale PS mu neposkytuje 

O   vše týkající se klienta bez výjimky 

O   jiné – uveďte …............................................................... 

…......................................................................................................................................................................................... 

Podpis klienta: ….................................................................. 

Vyplněný formulář odevzdejte vaší pečovatelce při návštěvě nebo pečovateli při dovážce obědů. Můžete jej také vložit do 

schránky PS na Nábřeží 1314.  

Děkuji za spolupráci. 

Anna Pecháčková DiS. ,sociální pracovnice PS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZKAZ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU 

Zde je místo pro vaše připomínky, postřehy, výtky, pochvalu i kritiku, … To vše směřující k pečovatelské službě DECENT Hulín, 

p. o.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY 

 

…........................................................................................... 

Jméno a  příjmení: …............................................................ 

Adresa: …............................................................................. 

 

 


