
1 
 

SPOLEČNĚ VE STÁŘÍ,z.ú. -  DOMOV PRO SENIORY, PALKOVICE 279, 
73941 Palkovice 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ DO DOMOVA 

 

Osobní  doklady a důležité dokumenty 

 Občanský průkaz 
 Průkaz zdravotního pojištění 
 Kopie rozhodnutí z úřadu práce o přiznání příspěvku na péči (pokud ho 

pobíráte) nebo doklad o zažádání o příspěvku na péči (pokud je přiznání 
příspěvku na péči v řízení) 

 Kopie nejnovějšího rozhodnutí úřadu důchodového zabezpčení, kterým 
bylapřiznána výše důchodu 

 Zdravotní dokumentaci od praktického lékaře 
 Menší finanční hotovost na drobné výdaje a zálohu na léky 

Zdravotní a kompenzační pomůcky, léky 

 Aktuální rozpis léků 
 Užívané léky se zásobou minimálně na 1měsíc, nebo recept na léky 
 Brýle, naslouchadlo, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík 
 Protézy, kalíšek na zubní protézy, prostředky na číštění protézy 
 Inkontinentní pomůcky a zároveň sdělení kdy a na jak dlouho jste je 

objednávali 

Hygienické potřeby 

 Tekuté mýdlo, sprchový gel, šampon 
 Pleťový krém, tělové mléko, krém na ruce 
 Potřeby na holední 
 Potřeby pro ústní hygienu 
 Hřeben, manikúra 
 Toaletní papír, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky 

Ostatní 

 Termoska 
 Drobné osobní věci, které vám zpříjemní prostředí, lampička, květiny, 

fotografie, obrázky. Oblíbený hrníček, talířek, hodiny, psací potřeby 
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 Dekorační polštáře (lze je prát), vlastní povlečení, deku 
 Vlastní televizor a jiné elektrospotřebiče – předem nahlaste 

Pokud si chcete pokoj dovybavit vlastním nábytkem je vždy nutná předběžná 
domluva s ředitelkou nebo sociální pracovnicí. 

 

Orientační seznam oblečení 

SEZNAM VĚCÍ POČET KUSŮ 
Pyžamo nebo noční košile 3 
Bavlněná trika, mikiny 5 
Triko, krátký rukáv 5 
Kamaše nebo tepláky 3 
Kalhoty dlouhé 2 
Kraťasy 3 
Svetr 2 
Jarní bunda ,zimní bunda, kabát 1+1 
Ponožky 7 
Kapesník 10 
Ručník 5 
Žíňka 5 
Spodní prádlo (pokud netrpí 
inkontinencí 
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Domácí obuv 2 
Obuv zimní 1 
Obuv letní 1 
Sváteční oblečení 1 
Župan 1 
Košilka, tílko 5 
Šátek nebo čepice,  Dle zvyklostí 
Kšiltovku nebo klobouček  na léto Dle zvyklostí 
 

Uvedený seznam je pouze orientační, veškeré vybavení a potřeby by měly 
odpovídat Vaším zvyklostem a Vašemu zdravotnímu stavu. 

V případě dotazů se obracejte na sociální pracovnici,( tel. 775 344 366). Rádi 
Vám všechny dotazy zodpovíme. 

 

Věříme, že se u nás budete cítit dobře a těšíme se na Vás. 


