
 

 
  

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
DECENT Hulín, příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Hulín 
 

Pomáháme rodinám i pečujícím osobám, které se starají o své blízké. 

Poskytujeme péči a zároveň i čas pro Vás, abyste mohli odejít do 

zaměstnání, vyřídit si osobní záležitosti, odpočinout si, nebo strávit svůj 

volný čas po svém.
 

Komu pomáháme?

• Seniorům 

• osobám s tělesným postižením  
• osobám s kombinovaným postižením 

• osobám se zdravotním a jiným zdravotním postižením.  
 

Co nabízíme? 

Terénní službu 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při vykonání osobní hygieny 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

• sociálně terapeutickou činnost, která vede k rozvoji nebo udržení osobních 

sociálních dovedností 

Kde a kdy? 

• v Hulíně, Záhlinicích, Chrášťanech, Pravčicích, Břestě, Skašticích, 

Žalkovicích, Zářičí, Kyselovicích a Chropyni v domácnosti uživatelů 

služby  

• denně Po – Ne v době 6.00 – 22.00 hod., včetně svátků, dle vašich potřeb 

a předchozí domluvy se sociálním pracovníkem 
 

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: Po: 8:00 – 12:00 

 St: 12:00 – 13:00 

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