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PROČ ZPRAVODAJ 

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY? 
 

Právě se Vám dostává do rukou první číslo zpravodaje 

pečovatelské služby při DECENT Hulín, příspěvková 

organizace. 

 
K jeho vytvoření nás vedlo hned několik důvodů.  
 

1.Je to jeden ze způsobů, jakým bychom vás mohli 

informovat o naší nabídce, způsobech jak nás můžete 

kontaktovat, změně v sociálním zákoně atd. . 

2.Dalším důvodem je dát prostor vám uživatelům, 

k uveřejnění vašich příspěvků a dotazů, na které bychom 

rádi odpověděli a to nejen konkrétnímu člověku, ale všem 

uživatelům či zájemcům o pečovatelskou službu.  

3.A ještě jeden důvod. Rádi bychom vám touto cestou  

zpříjemnili váš čas.   

 
Doufáme tedy, že se vám tento zpravodaj bude líbit a rádi 

přivítáte další číslo. 

 

 

HUMOR LÉČÍ 
Povídají si v parku dva důchodci: „Tak to vidíš, kamaráde. 

Dřív jsme se ládovali párkem v rohlíku a teď si můžeme 

dovolit už jenom rohlík v parku.“ 

PRANOSTIKY NA  
 

ZÁŘÍ 
 

Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 

Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. 

Ozve-li se v září  hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Na Ludmily světice, obouvej střevíce. 

Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději  

na dobrou sklizeň. 

 
ŘÍJEN 

 

Svatý František zahání lidi do chýšek. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Studený říjen, zelený leden. 

Teplý říjen, studený únor. 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

 
LISTOPAD 

 

Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to 

oznamuje. 

Na svatého Martina, bývá dobrá peřina. 

Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší. 

Na svatého Ondřeje, ještě zem se ohřeje. 

Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.  
 



PROCVIČTE SI SVŮJ MOZEK 
 

Doplňte známou dvojici: 

 
HAMLET   a …......................................................... 

BŘETISLAV a …......................................................... 

RADÚZ  a …......................................................... 

LAURIN  a …......................................................... 

KAIN   a …......................................................... 

ROMEO  a …......................................................... 

OTHELLO  a …......................................................... 

PŘEMYSL  a …......................................................... 

FAUST ADAM a …......................................................... 

CYRANO  a …......................................................... 

DAVID  a …......................................................... 

OLDŘICH  a …......................................................... 

ČERT   a …......................................................... 

ROMULUS  a …......................................................... 

HANZELKA a …......................................................... 

KŘEMÍLEK a …......................................................... 

BOB   a …......................................................... 

ČUK   a …......................................................... 

JENÍČEK  a …......................................................... 

SPEJBL  a …......................................................... 

SULTÁN  a …......................................................... 

CTIRAD                a ….........................................................  

SAMSON              a …......................................................... 

CYRIL  a …......................................................... 
 

NĚCO O NÁS 
Zřizovatelem pečovatelské služby DECENT Hulín, 

příspěvkové organizace je Město Hulín. Pečovatelská 

služba zahájila svoji činnost dne 1. září 2008, sídlí 

ve Středisku pečovatelské služby, Nábřeží 1314, 768 24 

Hulín. Ředitelství pečovatelské služby je na adrese 

E. Světlíka 1197, Hulín. 

Počet klientů pečovatelské služby 

rok 2008 
31 (uzavřené smlouvy 

k 31.12.2008) 

rok 2009 
89 (uzavřené smlouvy 

k 31.12.2009) 

rok 2010 
111 (uzavřené smlouvy 

k 15.8.2010) 

Ambulantní forma služby 

Je poskytována ve Středisku pečovatelské služby Nábřeží 

1314, Hulín. Uživatelé pečovatelské služby, kteří nemají 

doma podmínky pro zajištění osobní hygieny, mohou 

zažádat o provedení koupele ve vaně, osprchování, umytí 

vlasů. Tyto úkony jsou provedeny za asistence 

pečovatelky. 

Provozní doba střediska osobní hygieny (SOH):               

po – pá  9.00 – 10.00 hodin 
 

Terénní forma služby 

Tato forma služby je zajišťována na území města Hulína 

včetně místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále  pro 

zájemce z obcí Pravčice a Břest. 

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácím 



prostředí uživatelů a dále v domech s pečovatelskou 

službou na adresách Nábřeží 1314, Hulín a Kostelní 138, 

Hulín. 

Rozvoz obědů 

Je zajišťován v pracovní dny. 

pondělí – pátek v době od 10.00- 12.30 hodin. 

Strava je přepravována v jídlonosičích uživatelů, rozváží ji 

pečovatel-řidič, který zároveň udržuje denní kontakt 

s uživateli.      

Fakultativní činnosti 

Přeprava uživatele autem k lékaři, na úřad, za kulturou, aj.. 

Dovoz velkého nákupu, zapůjčení kompenzačních 

pomůcek, pedikúra v domácnosti uživatele i v ambulanci.  
 

Ambulantní pedikúra 

je poskytována ve Středisku pečovatelské služby Nábřeží 

1314, Hulín. 

Provozní doba v pracovní dny: 

Po, St, Pá    14.00 - 18.00          

tzv. mokrá s napařením 

Út, Čt  7.00 – 9.00  10.00 - 18.00                  

tzv. medicinální-suchá 
 

Personální zajištění služby 

Výkon Střediska pečovatelské služby zajišťuje celkem 13 

pracovníků, z nichž v přímé péči jich pracuje 8 s různou 

výší úvazku, ve fakultativní činnosti 2 pracovnice, řízení 

a administrativu zajišťují 3 pracovníci s celkovým 

úvazkem 0,7.  
 

ÚKOLY PRO VÁS 
1. Z důvodu zkvalitnění našich služeb bychom vás 

chtěli      požádat o vyplnění přiloženého anonymního 

dotazníku. Instrukce k vyplnění naleznete přímo 

v dotazníku. 
 

     Ten po vyplnění odevzdáte buďto vaší pečovatelce, 

     nebo jej předáte řidiči – pečovateli při dovozu stravy,  

     nebo ho vhodíte do schránky pro „dotazy a stížnosti“,  

     která je umístěna vedle dveří do kanceláře sociální  

     pracovnice ve Středisku pečovatelské služby Nábřeží  

     1314.Vstup do budovy je bočním vchodem. 
 

2. Pomozte nám vymyslet název našeho nového  

zpravodaje. Fantazii se meze nekladou. A vzhledem 

k vašim životním zkušenostem, jsem si jistá, že název 

bude opravdu výstižný a originální. Můžete 

samozřejmě uvést více názvů. Ty uveďte také 

do příslušné kolonky v přiloženém dotazníku. 
 

3. Pokud máte představu o tom, jak by měl náš nový 

zpravodaj vypadat a co by mělo být jeho obsahem, není 

nic jednoduššího, než nás kontaktovat a nebo přímo 

předat příspěvek, který by mohl být v příštím čísle 

zveřejněn. Předání opět pečovatelkám, řidiči nebo 

do schránky pečovatelské služby. 
 

 

 


