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DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ DO DOMOVA

Doklady, které budete potřebovat





Občanský průkaz
Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
Rozpis užívaných léků, případně uveden druh diety
Doklad o přiznání příspěvku na péči - kopie

Doporučený seznam věcí
Uvedený seznam věcí je spíše orientační, veškeré vybavení a potřeby by měly odpovídat
především zdravotnímu stavu klienta a jeho návykům.
Hygienické potřeby:
mýdlo (nejlépe tekuté),
zubní kartáček + zubní pasta,
sklenička na zubní protézu + prostředky na čištění protézy,
hřeben nebo kartáč na vlasy, malé zrcadlo
šampón, sprchový gel
tělová kosmetika (tělové mléko nebo olej),
nůžky, kleště na nehty,
papírové kapesníky,
toaletní papír,
mycí houba, žínka (doporučujeme 4 ks)
4x ručník, 2x osuška,
holicí potřeby
užívané léky, mastičky apod., včetně denního rozpisu užívání!
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Další věci a potřeby jsou uvedeny v doporučeném optimálním množství.
Ženy
- spodní kalhotky (10 ks),

Muži
- trenýrky, slipy (10 ks),

- košilka (5 ks),

- tílko (5 ks),

- ponožky (10 párů),

- ponožky (10 párů)

- tričko, halenka (10 ks),

- tričko, košile (10 ks),

- svetr, vesta (5 ks),

- svetr, vesta (5 ks),

- tepláky, kamaše (5 ks),

- tepláky (5 ks),

- sukně, šaty (3 ks),

- kalhoty (3 ks),

- noční košile (5 ks),

- pyžamo (5 ks),

- župan (1 ks),
- společenský oděv (2 ks),

- župan (1 ks),
- společenský oděv (2 ks),

- kapesník (10 ks)

- kapesník (10 ks)

- lehký kabát (1 ks),

- lehký kabát (1 ks),

- zimní kabát (1 ks),

- zimní kabát (1 ks),

- domácí obuv (1 pár),

- domácí obuv (1 pár),

- letní boty

- letní boty

- zimní boty

- zimní boty

- čepice, klobouk (1 ks),

- čepice, klobouk (1 ks),

- šátek, šála (1 ks),

- šátek, šála (1 ks),

- rukavice (1 pár),

- rukavice (1 pár),

- zástěra (3 ks).
Z důvodu malého úložného prostoru Vás prosíme o obměnu ošacení dle ročního
období.
Do domova je možné vzít si na pokoj (u dvoulůžkového pokoje po dohodě se
spolubydlícím a vedením zařízení): televizor, radiopřijímač, varnou konvici nebo
ledničku-spotřeba A. Další vybavení a předměty dle Vašeho uvážení a prostorových
možností, př. dekorační předměty (obrázky, sošky, porcelán), knížky, hodiny na zeď aj.
Pokud bude uživatel používat vlastní televizor či radiopřijímač, musí sám platit
koncesionářské poplatky. Na všechny elektrické spotřebiče je nutno mít revizní
kontrolní protokol.

