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SEZNAM DOPORUČENÉHO OSOBNÍHO VYBAVENÍ PŘI PŘIJETÍ
DO DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Při přijetí do Domova se zvláštním režimem Valašské Meziříčí, je důležité vzít s
sebou:
1. občanský průkaz
2. průkaz zdravotní pojišťovny
3. poslední důchodový výměr a důchodový ústřižek v případě, že by byl
uplatněn nárok na úpravu měsíční platby v souvislosti s ustanovením § 73 odst.
3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, které stanoví,
že po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho
příjmu
4. zdravotní dokumentaci od ošetřujícího lékaře
5. sdělení o výši příspěvku na péči pokud byl přiznán
6. léky na nezbytně nutnou dobu
7. pomůcky na inkontinenci na nezbytně nutnou dobu
U osob, kterým byl soudem ustanovený opatrovník je třeba navíc doložit:
1. Rozsudek o omezení svéprávnosti
2. Listinu o ustanovení opatrovníka
3. Občanský průkaz - pokud byl vystaven, popřípadě jiné matriční doklady
Dále doporučujeme vzít si s sebou:
spodní prádlo
8 ks
noční košile, pyžamo
4 ks
ponožky
8 párů
halenka, košile nebo mikina
4 ks
papuče
2 páry
boty letní, zimní
1 pár
kapesníky
10 ks
ručníky
0-15 ks
župan
1 ks
žínka
5 ks
svetr – ne vlněný
2 ks
tepláky nebo domácí úbor
5 ks
kalhoty
1 ks
kabát nebo bunda
1 ks
hygienické potřeby: základní dle zvyklostí (krém, zubní kartáček, pasta, hřeben,
holení apod.)
deka – vhodná pro praní v pračce
1 ks
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Nedoporučujeme brát si do Domova se zvláštním režimem Valašské Meziříčí,
vlněné nebo jiné citlivé materiály z důvodů možnosti poškození praním
v centrální prádelně.
Tento seznam je pouze orientační, lze jej upravit dle vlastních potřeb a
zvyklostí.
Dále je možné si vzít např.:
fotografie, knihy, obrázky, drobné osobní předměty, keramiku, rádio, televizi a jiné
elektrospotřebiče se souhlasem vedoucí příslušného oddělení, apod. – nutno brát
ohled na vybavení a kapacitu pokoje.
U elektrospotřebičů je nutná pravidelná revize na vlastní náklady.
Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas si hradí každý sám.
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