Příloha č. 7 k S 03
Domov se zvláštním režimem
DOPORUČENÝ SEZNAM OSOBNÍCH VĚCÍ
I. Seznam potřebných osobních věcí:
Všechno potřebné oblečení přizpůsobte dle svých zvyklostí a využitelnosti. Počty kusů
jsou záměrně stanoveny pro případ využití prádelny.
Spodní prádlo - dle Vašich zvyklostí – doporučujeme minimálně 7 ks
Pyžamo nebo noční košile – dle Vašich zvyklostí – doporučujeme alespoň 5 ks
Ponožky – minimálně 7 párů
Žínky froté – 20 ks (froté žínky je nutné každý rok zakoupit nové, z důvodů vysoké
opotřebitelnosti). Jsou pro Vás určeny v případě, že potřebujete podporu nebo pomoc
pracovníků domova s osobní hygienou. Zvládnete-li hygienu sám/a froté žínky nepotřebujete,
vezměte si počet dle zvyklostí.
Ručníky – minimálně 7 ks
Kapesníky - 10 ks plátěné nebo jednorázové papírové kapesníky (dle Vašich zvyklostí –
používáte-li je)
Župan – 1 ks (dle Vašich zvyklostí – používáte-li ho)
Denní oděv – dle Vašich zvyklostí – např. kalhoty, sukně, šaty – doporučujeme minimálně 7
ks
Denní oděv – dle Vašich zvyklostí – trička, halenky – doporučujeme minimálně 7 ks
Svetr –Vašich zvyklostí – doporučujeme minimálně 2 ks
Kabát nebo bunda (1 letní, 1 zimní)
Papuče – dle Vašich zvyklostí 2 páry (pevnější obuv, nedoporučujeme nazouváky)
Boty (1 letní, 1 zimní)
Čepice nebo šátek (popř. klobouk, přikrývku hlavy do letního počasí na zahradu)
Rukavice
Toaletní potřeby (krabička na mýdlo s mýdlem, nádobka na zuby, kartáček na zuby + zubní
pasta + kelímek, sprchový gel, tělové mléko, vatové štětičky na čištění uší, toaletní papír,
vlhčené ubrousky – dle zvyklostí)
U oblečení ponechte štítek s údaji o doporučeném způsobu údržby – praní, žehlení atd.,
je-li to možné.
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II. Seznam doporučených osobních věcí:
Sváteční oblečení – dle Vašich zvyklostí - 1 halenka nebo košile, sukně nebo elegantní
kalhoty, příp. šaty
Spodní prádlo - dle Vašich zvyklostí – doporučené množství 5 ks spodní košilky, 3 ks
nátělníky
Utěrky – 3 ks (používáte-li je)
U oblečení ponechte štítek s údaji o doporučeném způsobu údržby – praní, žehlení atd.,
je-li to možné.

III. Seznam věcí, které si můžete vzít s sebou po dohodě se sociální pracovníci:
Televizor, radiopřijímač
Lednice, rychlovarná konvice
Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích a poplatky za jejich užívání upravují
Vnitřní pravidla Domova pro seniory Krnov pro poskytování pobytové služby domov
pro seniory a Smlouva o poskytování pobytové sociální služby.
Nábytek (skříňku, křeslo, stolek aj.), kobereček
Obrazy, poličky, hodiny
Květiny
Hrnek, váza aj.

IV. Seznam věcí, které si nemůžete vzít s sebou:
Teplomet
Elektrický i plynový vařič
Ponorný vařič
Žehlička
Infrazářič
S sebou si také nemůžete vzít domácí zvířata.

V. Seznam potřebných dokladů při nástupu:
občanský průkaz
průkaz zdravotní pojišťovny
průkaz ZTP (pokud vlastníte)
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aktuální výměr o důchodu (stačí kopie složenky)
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

Jiné osobní věci je nutné před nástupem do zařízení konzultovat se sociální
pracovnicí DS Krnov.

