
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 sluţby 

Nábřeţí 1314 

768 24 Hulín 

+420 573 352 555 

 

Anna Pecháčková DiS. 

sociální pracovnice 

vedoucí pečovatelské sluţby 

+420 737 018 289 

+420 777 104 292 

anna.pechackova.decent@seznam.cz 

 

Provozní doba terénní pečovatelské sluţby 

Po – Ne 7:00 – 20:00 

 

Úřední hodiny sociální pracovnice na středisku pečovatelské sluţby 

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. 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA 
 

 

ZPRAVODAJ 
prosinec 2011 

Projekt rozvoje pečovatelské sluţby v Hulíně je podporován 

Zlínským krajem. 
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VZPOMENETE SI NA HLAVNÍ MĚSTO? 

 
Stát     Hlavní město 

 
Francie     ….......................... 

Itálie      ….......................... 

Rakousko     ….......................... 

Polsko      ….......................... 

Španělsko     ….......................... 

Portugalsko     ….......................... 

Norsko      ….......................... 

Dánsko     ….......................... 

Finsko      ….......................... 

Maďarsko     ….......................... 

Německo     ….......................... 

Velká Británie     ….......................... 

Vatikán     ….......................... 

Rumunsko     ….......................... 

Afghánistán     ….......................... 

Čína      ….......................... 

Filipíny     ….......................... 

Thajsko     ….......................... 

Egypt      ….......................... 

Jiţní Korea     ….......................... 

 

Hlavní město Belgie je? 

 
Správné řešení: 
Francie – Paříţ; Itálie – Řím; Rakousko – Vídeň; Polsko – Waršava; Španělsko – Madrid; 

Portugalsko – Lisabon; Norsko – Oslo; Dánsko – Kodaň; Finsko – Helsinky; Maďarsko – Budapešť; 

Německo – Berlín; Velká Británie – Londýn; Vatikán – Vatikán; Rumunsko – Bukurešť; Afghánistán 

– Kábul; Čína – Peking; Filipíny – Manila; Thajsko – Bangkok; Egypt – Káhira; Jiţní Korea - Soul 

Řešení obrázku: Hlavní město Belgie – Brusel 

CHCEME SE VÁM PŘEDSTAVIT 
Ředitelka pečovatelské sluţby – Jiřina Štěpánková vystudovala Střední 

zdravotnickou školu v Klatovech, obor Dětská sestra. Po ukončení studia 

nastoupila na dětské oddělení nemocnice v Kroměříţi. V jeslích začala 

pracovat v roce 1977, do jeslí v Hulíně nastoupila jako vedoucí sestra v 

roce 1983. V letech 1981-1983 absolvovala Specializační studium pro 

vedoucí pracovníky ve zdravotnictví. V lednu 1994 byla jmenována 

ředitelkou  nově vzniklé organizace DECENT, městský podnik. Předmětem 

činnosti organizace bylo provozování jeslí, mateřské školy, stravovacího 

zařízení a komunální prádelny. Od 1. července 2008 začíná organizace 

poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou sluţbu na území Hulína a 

místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Pravčice a Břest.  

Vedoucí pečovatelské sluţby, sociální pracovnice – Anna Pecháčková 

DiS. vystudovala Střední odbornou školu, obor Obchodně podnikatelská 

činnost a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, obor Sociální 

pedagogika. Po ukončení studia pracovala jako pedagogická pracovnice v 

jeslích. Jiţ při rodičovské dovolené začala pracovat v pečovatelské sluţbě 

jako sociální pracovnice. Od července 2010 pracuje rovněţ jako vedoucí 

pečovatelské sluţby. Pravidelně pro vás připravuje “Zpravodaj 

pečovatelské sluţby.“ 

Pečovatelky 

Jaromíra Vokounová – vystudovala Střední odborné učiliště, obor 

Seřizovačka pletacích strojů, v roce 1980 získala kvalifikaci pro výkon 

povolání sanitářka ve zdravotnictví. Jako pečovatelka pracuje od 1. 6. 

1979. Této práci se věnuje jiţ 32 let. 

Hana Zapletalíková – vystudovala Střední odborné učiliště, obor 

Prodavačka potravinářského zboţí. V roce 2009 absolvovala rekvalifikační 

kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách. Jako pečovatelka pracuje od 15. 

dubna 2010. 

Svatava Holubová – vystudovala Střední zdravotnickou školu v Kroměříţi 

obor Dětská sestra. Ve zdravotnictví pracovala do roku 1992. Od 7. ledna 

2010 pracuje jako pečovatelka. 

Jitka Dolníčková – vystudovala Střední školu podnikatelskou v Kroměříţi, 

obor Podnikatel.V roce 2010 ukončila kurz pro pracovníky v sociálních 

sluţbách, praxi k tomuto kurzu absolvovala v naší pečovatelské sluţbě. 

Jako pečovatelka pracuje od 14. února 2011.  

Kopřivová Marie – vystudovala Střední zdravotnickou školu v Kroměříţi, 

obor  sociální péče. Jako pečovatelka pracuje od 21. 11. 2011. 



Příjemné prožití véánočních svátků,  
hodně štěstí, úspěchů a hlavně zdraví  

v roce 2012 přejí  
 

pracovnice pečovatelské služby  
DECENT  Hulín, p. o.  

 

 
 
 

SVÁTEČNÍ CUKROVÍ 
Koláčky paní Miklíkové 

Uţ ani nevím kdy to bylo, ale dostala jsem od paní Květoslavy Miklíkové 

ke kafíčku několik zákusků, aby mi v kanceláři PS práce rychle utíkala. 

Všechno cukrovíčko bylo domácí a opravdu výborné. Jedno z nich bylo tak 

výborné, ţe jsem si šla hned pro recept a samozřejmě se s vámi musím o něj 

podělit. 

Ingredience a postup: 14 dkg čerstvého másla, 14 dkg rozpuštěného 

ztuhlého másla, 3 ţloutky, 17 dkg mletého cukru, citronová kůra i šťáva. 

Vše ušleháme a pak přidáme 40 dkg hladké mouky, trochu prášku do 

pečiva. Těsto dobře vypracujeme, děláme malé kuličky a do nich uděláme 

důlek. Potřeme je vajíčkem, posypeme sekanými ořechy. Po upečení  na 

180°C dáme do důlku kyselou marmeládu. 

 

DOTAZNÍK 
Váţení uţivatelé pečovatelské sluţby, součástí prosincového Zpravodaje je i 

dotazník zjišťující vaši spokojenost s poskytovanými sociálními sluţbami. 

Chtěla bych vás poţádat, abyste věnovali chvíli z vašeho času  jeho 

vyplnění. Informace, které od vás získáme, nám pomohou ke zkvalitnění 

našich sluţeb. 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
V nabídce našich  sluţeb najdete také půjčování kompenzačních pomůcek. 

Zapůjčit si je mohou nejen naši uţivatelé, ale i noví zájemci, kteří s námi 

nemají uzavřenou smlouvu o péči. Nabízíme vám toaletní WC křeslo, 

chodítko, invalidní mechanický vozík, sedací  kruh, WC nástavec. Poplatek 

za půjčení je 5,-/den.  

V kanceláři pečovatelské sluţby Nábřeţí 1314 si můţete prohlédnout 

katalog s nabídkou kompenzačních pomůcek. Pokud pomůcku nezbytně 

potřebujete, můţete poţádat svého odborného lékaře o předepsání vybrané 

pomůcky. Pokud je vám přidělení pomůcky schváleno, dostanete ji na 

poukaz bez finanční spoluúčasti nebo s částečným finančním doplatkem.  

Je dobré vědět, ţe i např. hygienické vloţky při úniku moči, punčochy na 

křečové ţíly aj. můţete dostat zdarma přes vaši zdravotní pojišťovnu.  Proč 

tedy nevyuţít této moţnosti ?  

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
V prvé řadě je nutné správně podat ţádost o příspěvek na péči. Formulář 

obdrţíte na Městském úřadě v Hulíně u paní Floriánové nebo na MěÚ v 

Kroměřiţi – odbor sociálních věcí – příspěvek na péči. Ţádost podává sám 

ţadatel nebo jeho zástupce. Pokud ţijete sami, můţeme vám 

při vyplňování a vyřizování ţádosti poskytnout pomoc. Je nutné vyplnit 

všechny potřebné údaje a pokud vyuţíváte  pečovatelskou sluţbu, 

poţádejte organizaci o vyplnění kolonky „Potvrzení o poskytovali sluţby“. 

K ţádosti přiloţte také kopii smlouvy o poskytování sociálních sluţeb. 

Takto připravené dokumenty odevzdejte  na Městském úřadě v Kroměříţi , 

ulice 1. máje – sociální odbor – přípěvek na péči – paní Eva Jurová –

telefon 573 321 413.  

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který 

zahajuje sociální pracovník MěÚ v Kroměříţi. Tento pracovník provede 

sociální šetření v přirozeném sociálním prostředí ţadatele. Účelem 

sociálního šetření je objektivně posoudit ţivotní podmínky ţadatele a jeho 

schopnost zvládat péči o vlastní osobu a o domácnost.  

Po provedení sociálního šetření se ţádostí o příspěvek zabývá posudkový 

lékař Úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na 

schopnost ţadatele pečovat o sebe a být soběstačným.  

Lhůta pro vyjádření o přidělení příspěvku na péči jsou 3 měsíce. Pokud je 

příspěvek přidělen, je vyplacen zpětně od doby podání ţádosti. Příspěvek 

ţadateli nenáleţí, pokud stráví celý kalendářní měsíc v sociálním či 

zdravotnickém zařízení.   



POKUD  MÁTE  PROBLÉM  S  PŘEČTENÍM  

NAŠEHO  ZPRAVODAJE,  POŽÁDEJTE 

PEČOVATELKU  A  ZPRAVODAJ  VÁM  DODÁME 

VYTIŠTĚN  VĚTŠÍM  PÍSMEM.  

NEVÁHEJTE,  AŤ  VÁM  ZBYTEČNĚ  NEUNIKNOU 

NĚKTERÉ  DŮLEŽITÉ  INFORMACE. 

 
VÁNOČNÍ  PEČOVATELKA 

Pracovník v sociálních sluţbách, tedy pečovatelka, je jednou z profesí, která 

pracuje i ve sváteční dny. Na Štědrý den má většina klientů péči zajištěnou 

svými blízkými. V případě, ţe někdo tuto moţnost nemá, přijde k němu 

vánočně naladěná pečovatelka a jak jsem zjistila, poskytuje „nadstandardní 

sluţby“(nabídne domácí cukroví nebo kapra,...), aby se náš uţivatel cítil 

opravdu slavnostně.  

A jak takový vánoční den pečovatelky vypadá? V sobotu 24. prosince 

letošního roku bude slouţit paní Svatava Holubová a ta si jej plánuje takto: 

„Ráno, asi v půl osmé, vykonám pečovatelské návštěvy u uţivatelů. Ty 

proběhnou standardně, jen s tím rozdílem, ţe uţivatelům nabídnu domácí 

vánoční cukroví a pokusím se navodit vánoční atmosféru. Polední návštěva 

proběhne také v duchu vánočním. Večerní návštěva, oproti ostatním, bude 

určitě trochu výjimečná. Popřeji uţivatelům hezké Vánoce, přichystáme 

sváteční večeři, na kterou se budeme připravovat den předem (připravíme 

bramborový salát a rybu dle chuti uţivatelů). Určitě vzpomeneme rodiny 

uţivatelů, popovídáme si. Vánoční nálada nás bude provázet celým 

vánočním víkendem. Vánoční výzdobu (např. větvičky do váz s ozdobami 

ze sušených pomerančů, citronů a se jmelím) přinesu uţivatelům předem, 

aby měli ve sváteční čas vánoční náladu. 

Mezi těmito pochůzkami u uţivatelů se budu snaţit doma připravit na 

štědrovečerní večeři, která u nás proběhne aţ po zajištění večerních návštěv 

u  našich uţivatelů.“ 

 

V LETOŠNÍM ROCE JSME SE TAKÉ VZDĚLÁVALI 
Ze zákona o sociálních sluţbách musí kaţdý pracovník v sociálních 

sluţbách za rok absolvovat alespoň 24 hodin školení. To se týká jak 

pečovatelek, sociální pracovnice, vedoucí i ředitelky pečovatelské sluţby. 

Zrekapitulujme tedy i my, jak si naši pracovníci rozšířili své znalosti. 

Pečovatelky: Absolvovaly týdenní stáţe v jiných zařízeních sociálních 

sluţeb. Svatava Holubová  – Oblastní charita v Kroměříţi; Hana 

Zapletalíková – Charitní pečovatelská sluţba Otrokovice; Jitka Dolníčková  

- Anima Čáslav, o.p.s. A další školení na následující témata: Komunikace s 

rodinou; Vyjednávání, řešení konfliktů, Mediace v sociálních sluţbách; 

Cíle a způsoby poskytování soc. sluţeb; Individuální plánování průběhu 

soc. sluţeb; Ochrana práv osob. 

Sociální pracovnice: Komunikace s osobami se zrakovým postiţením; 

Práce s emocemi pro pomáhající profese; Standardy kvality poskytování 

sociálních sluţeb. 

Vedoucí pečovatelské sluţby: Interpersonální dovednosti; Koučování jako 

manaţerský styl; Týmová práce a komunikace v týmu; Organizační 

dovednosti. 

PRO ZASMÁNÍ 

Janička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí. - „Jeţíšku, 

dones mi kolo!“ - „Jeţíšek není hluchý“, domlouvá jí sestra. - „Ale 

babička ano!“ 

 

Ve škole: „Děti, je zemská přitaţlivost stále stejná?“ 

„Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.“ 

 

Na Vánoce volá malý Filípek přes celý byt na maminku stojící u sporáku: 

„Mamí, mamí, stromeček hoří!” „Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho 

matka. Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony uţ 

také svítí!”  

 

„Pane šéf, můţete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek.“ 

„Manţelka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.”  

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to 

odmítne ředitel. „Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, ţe je na 

vás spolehnutí.” 

 

 


