Seznam věcí při nástupu do Domova Maják, o.p.s.
Tento seznam je pouze doporučující. Záleží vždy na uživateli, v čem je zvyklý být ve dne a v čem
spává.

Pro nástup do Domova Maják, o.p.s., je vhodné si připravit:
1. Občanský průkaz
2. Průkaz zdravotní pojišťovny
3. Poslední výměr důchodu (pokud nebyl doložen k žádosti)
4. Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud ho pobírá), doklad o zažádání o
příspěvek na péči (pokud je přiznání příspěvku na péči v řízení) – pokud nebylo
přiloženo k žádosti
5. Zdravotní dokumentaci od praktického lékaře
6. Léky, které užíváte (minimálně na tři dny), nebo recept na léky
7. Zdravotní, nebo kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, naslouchátka,
berle, chodítko, invalidní vozík apod.)
8. Ošacení a věci osobní potřeby dle vlastního uvážení a zvyklostí s čitelným označením jména
nebo iniciály
9. Menší finanční hotovost na drobné výdaje.
10. Kauci - zálohu na léky ve výši 800,-Kč

V případě opatrovnictví – předložte rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení
způsobilosti k právním úkonům a usnesení opatrovníka, případně rozhodnutí
ustanovení zvláštního příjemce důchodu (opatřené nabytím právní moci).

Doporučujeme:
Pokud si vezmete do zařízení vlastní kompenzační pomůcku či pomůcky: fr. hole, hůl,
berle, inv. vozík, chodítko, toaletní křeslo prosíme o její nahlášení vedoucí sociálního úseku
(v případně nepřítomnosti nutno nahlásit službu konajícímu personálu).

Orientační seznam oblečení:
Seznam věcí
Pyžamo nebo noční košile
Bavlněná trika nebo mikiny (i teplejší)
Triko krátký rukáv
Košilka, tílko
Kamaše nebo tepláky
Kalhoty dlouhé
Svetr propínací teplý
Jarní, zimní bunda
Šátek nebo čepice, dle zvyklostí
Na léto kšiltovku nebo klobouček, sluneční
brýle
Ponožky letní
Ponožky teplé
Kapesník
Ručník
Žínka
Spodní prádlo
Přezůvky, domácí obuv
Obuv zimní
Obuv letní, tenisky
Tmavý oblek, tmavé ponožky, bílá košile,
vázanka, kostým, halenka, šaty
Vhodné oblečení k návštěvě lékaře,
kulturního vystoupení, výletu

Počet + doplňující informace
3x
5x (raději přes hlavu, i s dlouhým rukávem)
5x
5x
3x
2x
2x
1x (alespoň)
Dle zvyklosti
Dle zvyklosti
7x
3x
10x
5x
5x
7x (pokud netrpí inkontinencí)
2x (doporučujeme boty s plnou patou, které
dobře sedí, mají lepší podrážku)
1x
1x
1x
1x (alespoň)

SEZNAM VĚCÍ PRO UŽIVATELE se zvýšenou ošetřovatelskou péčí:
Seznam věcí
Utěrky
Žínky
Ručníky
Noční košile či bavlněná trika
Pyžamo
Ponožky
Mýdlo (sprchový gel) a šampon
Láhev na pití se ,,savičkou“

Počet + doplňující informace
5x
5x
5x
3x
3x
7x + 3x (letní + zimní)
2x
2x

Hygienické potřeby:
pasta na zuby, kartáček na zuby, hřeben, šampon, krém na obličej, tělové mléko, tekuté
mýdlo, vatové tyčinky, inkontinentní pomůcky (pokud používáte), kalíšek na zubní protézu.

Ostatní:
• termoska
• oblíbený hrnek na pití, talíř či talířek (není podmínkou)
• příbor (není podmínkou)

Je vhodné vzít si sebou drobné osobní věci, které Vám zpříjemní prostředí: lampička,
obrázek, fotografie, květina. Pokoj si můžete dovybavit kouskem nábytku,
elektrospotřebiči – vždy je nutná předběžná domluva se sociální pracovnicí.

Pokud máte další dotazy, můžete nás navštívit, případně nás můžete kontaktovat na tel. čísle
733 588 982 nebo napsat na adresu info@domov-majak.cz. Rádi Vám všechny dotazy
zodpovíme.

Děkujeme a věříme, že se u nás budete cítit dobře.

