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Ředitelství 
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768 24 Hulín 

 +420 573 350 171 

fax 573 352 929 
 

Jiřina Štěpánková  

ředitelka 

+420 573 352 930 

+420 731 481 746 
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Středisko pečovatelské služby 

Nábřeží 1314 

768 24 Hulín 

+420 573 352 555 
 

Anna Pecháčková, DiS. 

sociální pracovnice 

vedoucí pečovatelské služby 

+420 737 018 289 

pecovatelskasluzba@decenthulin.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 2015 připravila Anna Pecháčková, DiS. 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

ZPRAVODAJ 

Červen 2015 

 
Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně  

je podporován Zlínským krajem. 
 

 

 

 

http://www.hulin.cz/decent


Den otevřených dveří – jak to všechno probíhalo 
 

Den otevřených dveří v pečovatelské službě DECENT Hulín, p. o. proběhl 

ve středu 18. března 2015 a to v budově na Nábřeží.  

Již v osm hodin ráno jsme přivítali první návštěvníky. Postupně jsme naši 

službu představili asi třiceti dospělým návštěvníkům, kteří k nám přišli 

záměrně. Dále si naše prostory a nástěnku prohlédli i ti, kteří jen procházeli 

na rehabilitace, které jsou umístěny ve stejné budově.   

V dopoledních hodinách nás navštívily tři třídy dětí z mateřské školy 

Eduarda Světlíka s paní učitelkami a oddělení jeslí s tetami. Odpoledne 

jsme přivítaly 21 dětí prvních tříd z družiny při ZŠ s paní vychovatelkou. 

Děti jsme seznámili s kompenzačními pomůckami používanými v péči 

o osoby se zdravotním postižením nebo o seniory. Ukázali jsme jim 

prostory pečovatelské služby i se střediskem osobní hygieny. Děti velmi 

zajímala čtečka čárových kódů, která se používá k evidenci úkonů 

poskytnuté péče uživatelům. Děti si vyzkoušely pomůcky a aktivity 

na trénink paměti. Největším zážitkem pro ně asi byla možnost svést se 

na invalidním vozíku, pojízdném toaletním křesle nebo chůze s chodítkem.  

Dospělé návštěvníky také zajímaly prostory PS, kompenzační pomůcky 

a manipulace s nimi. Seznámili jsme je s možností využívání sociální 

služby, možností zapůjčení či vlastního pořízení kompenzačních pomůcek. 

Součástí základního sociálního poradenství byla převážně pomoc 

s vyřízením příspěvku na péči nebo žádost o jeho navýšení, postup 

s podáním žádosti na umístění do DPS v Hulíně.  

Nezapomněli jsme ani na obyvatele DPS, kterým jsme při čekání 

ve vestibulu na oběd představili kompenzační pomůcky, zkusili si aktivity 

na trénink paměti, vyslechli jarní písničku, kterou si pro ně připravily děti 

z MŠ a obdrželi od nich papírovou kytičku.  

Den otevřených dveří podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

Návštěvníci měli možnost získat informace o Klubu pevného zdraví 

a o příspěvcích, které mohou čerpat. Seznámili jsme je také s postupem, jak 

o příspěvek zažádat. Návštěvníci dostali malou praktickou pozornost 

v podobě reklamního předmětu od VZP např. lékovka, klíčenka, lahev 

na pití, reflexní přívěšek atd.  

Nástěnka s fotografiemi a informacemi o PS zůstala umístěna u vchodu 

do domu s pečovatelskou službou i do příštího týdne.  

 

 

 

Kouzelné počítání 

 

1. Vezměte číslo vašich bot (ve starším formátu tedy 5 nebo 6. Číslo 

musí být celé, ne např. 5,5) 

2. Vynásobte 5 

3. Přičtěte 50 

4. Vynásobte 20 

5. Přičtěte 1015 

6. Odečtěte číslo vyjadřující rok vašeho narození 

 

Vyjde vám trojciferné číslo. První číslice z výsledku je číslo vašich bot 

a druhá dvě čísla jsou váš věk, který v letošním roce dovršíte. Funguje to? 

Zkuste počítat nejprve bez kalkulačky.  

 

Obrázkový hlavolam 

 
Na obrázku vidíte několik prasat v ohradě. Dokážete pomocí tří rovných 

čar rozdělit prasata v ohradě tak, aby bylo každé ve svém chlívku? 
 

Řešení úkolu trénink paměti je pět. 

 

 



Dovoz uživatele autem 

Pečovatelské služby jsou rozděleny na základní a fakultativní 

(nadstandardní). Platí se viz. platný ceník dle spotřebovaného času 

na minutu (případně km, kg).  

Odvoz uživatele autem, jakožto fakultativní činnost, poskytujeme uživateli 

po provedení sociálního šetření a sepsání smlouvy o poskytování sociální 

služby a to za předpokladu, že uživatel bude využívat základní služby. 

Odvoz uživatele autem je třeba si domluvit dva dny předem. Odvoz 

můžeme zajistit (tedy uživateli slíbit) jen když  v požadovanou dobu odvozu 

máme volné služební auto určené k převozu uživatelů a pečovatelku, která 

odvoz zajistí. Přednost před odvozy uživatelů má základní přímá péče 

v terénu. Resp. pokud v požadovanou dobu není volné auto nebo 

pečovatelka, není možné odvoz uživatele naplánovat.  

 

Ti, co by rádi vyjeli např. za kulturou, mají teď velkou příležitost. Nabízíme 

vám možnost odvozu i ve večerních hodinách a to proto, že pro vás Kulturní 

klub v Hulíně připravil krásné setkání a to 23. 6. 2015 od 17.00 hodin 

v letním kině. Do Hulína přijede Josef Zíma s Yvettou Simonovou 

a zazpívají pro vás jejich největší hity.  

Letní kino je na letošní sezonu modernizované a rekonstruované a to 

i sociální zařízení. Proto využijte této nabídky a již předem si zajistěte 

vstupenky a s pečovatelkou domluvte čas odvozu. Vy, co nemáte odvoz 

uživatele autem sjednaný, požádejte o dodatek ke smlouvě.  
 

Doktorský vtípek  
Dlouho nezaměstnaný inženýr se rozhodl začít dělat něco "jiného" a tak si otevřel 

svou lékařskou kliniku. Venku vyvěsil reklamu: Vyléčím každou nemoc za 500€, 

v opačném případě vám vrátím 1 000€. Jeden z doktorů si myslí, že je to dobrá 

příležitost, jak získat 1 000€ a tak se do nově založené kliniky vydá. Doktor - 

Ztratil jsem cit na rozpoznání chuti. Inženýr - Sestro, doneste lék z krabice č. 22 

a kápněte pacientovi 3 kapky na jazyk. Doktor - Fůůůj, vždyť to je benzín! Inženýr 

- Gratuluji! Obnovila se vám chuť! Bude to za 500€ Doktor byl trochu znechucený 

a proto se o několik dní vrátil, aby získal alespoň svoje peníze zpět. Doktor - 

Všechno zapomínám, nic si nepamatuji! Inženýr - Sestro, doneste lék z krabice 

č. 22 a kápněte pacientovi 3 kapky na jazyk! Doktor - Ale to je přece benzín! 

Inženýr - Gratuluji! Vrátila se vám paměť, bude to 500€! Doktor už odchází 

pořádně naštvaný, ale o několik dní se zase vrátí, aby si konečně vzal své peníze 

zpět. Doktor - Úplně jsem ztratil zrak! Inženýr - Hm, na to už nemám žádný lék. 

Vezměte si svých 1000€ - podává mu však jen 500€ bankovku. Doktor - To je ale 

jen 500€!! Inženýr - Gratuluji! Váš zrak se vám plně vrátil! Bude to dalších 500€. 

Moučník Nescafé 
Do mísy dáme 300g polohrubé mouky, 150g moučkového cukru, 100g 

rozpuštěného vlažného másla, 3 polévkové lžíce (PL) oleje, 2vejce, 1 PL 

nescafé (sypká rozpustná káva), 3 PL  kakaa, 250 ml mléka, 1 PL rumu, 

1 prášek do pečiva. Smícháme a nalijeme na vymazaný a moukou 

vysypaný plech. Pečeme na 180 °C cca 15 minut.  

Po vychladnutí potřeme polevou: 

- 120g rozpuštěného másla, 100g moučkového cukru, 1 PL kakaa, 1 PL 

rumu 

- nebo 1 rozpuštěnou čokoládou smíchanou se zakysanou smetanou.  

Dle vaší chuti můžete moučník nejprve potřít marmeládou a pak polevou.  

 

Česnekové trojúhelníky 

Smícháme 500ml mléka, 100 ml oleje, 700-750g polohrubé mouky (aby se 

těsto nelepilo), 1,5 PL (polévkové lžíce) cukru, 2 menší zarovnané PL soli, 

1 sáček sušeného droždí (nebo 42g čerstvého droždí). Těsto necháme 

vykynout. Rozdělíme na čtyři části a vyválíme placky o délce plechu. 

Děláme vlastně 4 štrúdly. Ty potřeme uvnitř náplní (náplň: polovina 

rozpuštěné hery a do ní namačkáme 15 stroužků česneku) a přidáme 

oblíbené koření (country, na kuře atd.) množství dle chuti. Štrúdl zatočíme 

a položíme na plech, postupně tak všechny čtyři štrúdly. Ty před pečením 

krájíme na plechu na trojúhelníčky takto: \ / \ / \ /  , ale neoddělujeme. Na 

povrchu potřeme zbytkem náplně a necháme ještě chvíli kynout. Mlsouni 

mohou přidat do náplně třeba salám, sýr atd., ale není to nutné.  

Pečeme na 180 °C cca 30 minut.  

 

Plněná veka – pohoštění 

 

Budeme potřebovat jednu celou (ne krájenou) veku, 1 – 2 dny starou.  Tu 

podélně rozřízneme a střídu z obou půlek vydlabeme.  

V míse smícháme 150g měkkého salámu, 1 střední cibuli, 3 kyselé okurky, 

3 vejce, 3-4 kousky sterilované kapie (toto vše nakrájené na kostičky), 

1 celé pomazánkové máslo, 2 PL  hořčice, 3 PL majonézy. 

Pomazánkou naplníme vydlabanou veku, obě poloviny slepíme k sobě 

a pevně zabalíme do smršťovací folie a necháme přes noc v lednici uležet. 

Poté krájíme na klasické plátky.  

Takto můžete plnit i bagetky nebo rohlíky (jako jednohubky).  

 



Jak omezit zapomínání? Jedině tréninkem. 

 

Ať se nám to líbí nebo ne – po padesátém roce života dochází k oslabování 

našich kognitivních funkcí. Koncentrace, prostorová orientace, schopnost 

rozhodování nebo třeba paměť už ani z daleka neslouží tak, jako když nám 

bylo dvacet. Ale co s tím? Jak zabránit tomu, abychom si každou maličkost 

museli psát na papírek, protože jinak bychom na ni jistojistě zapomněli? 

 

Trénujte svou paměť 

Skoro každý dnes ví, pro udržení dobré fyzické kondice musí pravidelně 

cvičit a zdravě jíst. Ale málokdo ví, pro udržení dobré mentální kondice je 

nutný pravidelný trénink paměti. V pokročilém věku (a zejména pak 

v důchodě) nás už každodenní život nenutí paměť tolik používat, takže ta 

postupem času slábne a zakrňuje. Zabránit tomu lze jen jedním jediným 

způsobem – pravidelným tréninkem. A jak že se taková paměť vlastně 

trénuje? Tak třeba takto: 

zdroj: stastniseniori.cz 

Trénink paměti 

 
Na obrázku vidíte čtverec, trojúhelník a kruh, které se navzájem překrývají. 

Na obrázku se také objevuje několik čísel. Zadání úlohy je následující: Jaký 

je součet čísel, která jsou zároveň ve čtverci i trojúhelníku a nejsou v kruhu? 

Nejedná se o těžký hlavolam, ale je třeba si pečlivě přečíst zadání.  

 

 

Změna e-mailových adres 

Od poloviny dubna začali pracovníci organizace DECENT Hulín, p. o. 

využívat nové e-mailové adresy. Všechny adresy s koncovkou 

@decenthulin.cz  

Původní adresy ještě fungují a z nich se pošta přeposílá na nové e-maily. 

Odpověď tedy dostanete již z nové adresy. 

E-mailovou poštu využívají především rodinní příslušníci našich uživatelů 

nebo zájemci o službu či práci v organizaci.  

 

A jaké jsou tedy nové e-mailové adresy?: 

ředitelka – reditelstvi@decenthulin.cz 

účetní – ucetni@decenthulin.cz  

vedoucí PS, soc. pracovnice – pecovatelskasluzba@decenthulin.cz 

pečovatelky – pecovatelky@decenthulin.cz 

 

Dovoz obědů autem o letních prázdninách 

 

Milí uživatelé, opět se blíží doba letních prázdnin. Aktuálně vám dovážíme 

obědy z kuchyně Decentu a také ze školní jídelny. Školní jídelna 

samozřejmě přes prázdniny nevaří. Proto se v kuchyni v Decentu rozhodli, 

že pro vás budou vařit po celou dobu letních prázdnin. Tedy v měsíci 

červenci i srpnu.  

Můžete se těšit na chutnou zdravou a vyváženou stravu, připravovanou 

z čerstvých potravin. Do jídelníčku byla zařazena nová jídla. Vybírat 

můžete ze dvou jídel. Také máte možnost si objednat pouze poloviční 

porci.  

Dovoz si můžou zajistit jak uživatelé pečovatelské služby, kteří mají dovoz 

oběda za 12,-, tak ostatní obyvatelé města Hulína, obcí Záhlinic, Pravčic 

a Břestu a to za 12,- + 21 % DPH (což je asi 2,50). Oběd v DECENTu si 

koupíte za 56,-, poloviční porci za 33,-. 

 

Upozornění 

 

V měsíci červnu, částečně i červenci, bude vyřizovat služební telefony 

na čísle 737 018 289 za vedoucí PS, sociální pracovnici Annu 

Pecháčkovou pečovatelka Jitka Dolníčková. 

Veškeré vaše požadavky, objednávky a zavedení služeb s vámi jistě ráda 

vyřídí. Můžete se na ni s klidem obrátit.  
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