DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ DO DOMOVA
Osobní doklady a potřeby
•

Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny;

•

Aktuální zdravotní a propouštěcí zprávy;

•

Aktuální výměr důchodu, Rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na péči;

•

Potvrzení opatrovnictví u klienta, u kterého je omezena svéprávnost;

•

Lékařské potvrzení o neschopnosti podpisu.

•

Finanční hotovost do pokladny sociální pracovnice (osobní /hygienické potřeby,
pedikúra, manikúra, kadeřník aj.).

Kompenzační pomůcky
•

Vycházková hůl, francouzské hole;

•

Chodítko;

•

Mechanický vozík.

Inkontinenční pomůcky
•

Natahovací pleny;

•

Lepící pleny;

•

Jednorázové nebo pratelné podložky.

Oblečení a obuv
•

Spodní prádlo: tílka (5x); kalhotky/trenýrky (8x); Spodky (2x); Podprsenka (2x);
Ponožky (8x).

•

Pyžamo/noční košile (5x);

•

Trička dlouhý rukáv/krátký rukáv, košile (8x);

•

Svetr/mikina (4x);

•

Kamaše/tepláky (4x);

•

Vycházkové oblečení: kalhoty (1x), bunda/kabát dle ročního období (1x); čepice (1x);
rukavice (1x); šála (1x);

+

•

Společenské oblečení: dle uvážení;

•

Neklouzavá domácí obuv – pevnější kolem kotníků (2x);

•

Vycházková obuv – letní/zimní (1x).

Textil
•

Ručníky klasické (6x); ručníky malé k intimní hygieně (4x); osušky (2x);

•

Žíňky (7x);

•

Kapesníky (8x);

•

Peřina, polštář (1x); prostěradlo (4x); povlečení na polštář a peřinu (4x).

Hygienické potřeby
•

Hřeben (1x);

•

Zubní kartáček, zubní pasta, kelímek, kelímek na zubní protézu, tablety na čištění
zubní protézy;

•

Smotky do uší;

•

Manikúrní nůžky nebo kleštičky na nehty;

•

Čistící pěna (dle potřeby); sprchový gel, šampon;

•

Tělové mléko, Menalind, krém na obličej;

•

Podle potřeby Alpa, Konňský balzám apod.;

•

Toaletní papír, vlhčené ubrousky;

•

Elektrický holící strojek nebo kvalitnější jednorázové žiletky;

•

Pěna nebo gel na holení.

Ostatní
•

Termoska/termodžbánek (1x);

•

Věšáky (4x);

•

Dezertní talířek (1x); sklenice a hrníček na čaj/kávu (1x); kávová lžička (1x); vlastní
příbor (pokud jste zvyklý/á na svůj) (1x);

•

Televizor, rádio, varná konvice;

•

Mobilní telefon;

•

Obrázky;

•

Drobné předměty k výzdobě pokoje.

Prosíme o přinesení oblečení a textilu 2 pracovní dny před nástupem do
domova.
Veškeré elektrospotřebiče musí mít platnou revizi.

