
  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
DECENT Hulín, příspěvková organizace 

     Zřizovatel Město Hulín 
 

Naším hlavním úkolem je pomoc a podpora lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci v důsledku staří nebo zdravotního stavu. Napomáháme k posílení či udržení 

schopností a dovedností uživatelů služby, aby mohli být co nejdéle ve svém domácím 

prostředí s rodinou i přáteli. 
 

Komu pomáháme? 

• Seniorům 

• osobám s tělesným postižením 

• osobám s kombinovaným postižením 

• osobám se zdravotním a jiným zdravotním postižením.  

 

Jaké služby poskytujeme? 

Terénní služba 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při vykonání osobní hygieny 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vč. dovozu obědů)  

• pomoc se zajištěním chodu domácnosti 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Kde a kdy? 

• v Hulíně, Záhlinicích, Chrášťanech, Pravčicích a Břestě v domácnosti 

uživatelů služby  

• denně Po – Ne v době 7.00 – 20.00 hod., včetně svátků, dle vašich potřeb a 

předchozí domluvy se sociálním pracovníkem 

Ambulantní služba 

• poskytujeme podmínky pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny 

Kde a kdy? 

• ve středisku osobní hygieny v Hulíně, Nábřeží 1314 

• v pracovní dny Po – Pá v době 9.00 – 10.00 hod., za přítomnosti pracovnice 

pečovatelské služby  
 

Jak zažádat o službu a dozvědět se více? 

V případě zájmu nás kontaktujte a my uděláme vše pro to, abychom společně s Vámi 

našli vhodné řešení Vaší situace. 
 

Vedoucí sociálních služeb Sociální pracovnice 

Mob.: 737 018 289  Mob.: 703 848 785 

E-mail: pecovatelskasluzba@decenthulin.cz E-mail: socialni@decenthulin.cz 

 

Adresa: Nábřeží 1314, 768 24 Hulín 

Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00      

Středa 12:00 – 13:00 

 

Web.: http://www.decenthulin.cz/    
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