Doporučený seznam osobního vybavení
klientů
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Směrnice upravuje doporučený seznam osobního vybavení klientů, kteří budou nastupovat
do Domova seniorů Drachtinka (dále jen DsD).

1.1 ÚČEL
O rozsahu základního vybavení klientů při nástupu, pobytu a poskytování osobního
vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb jednotlivým klientům
informuje při jednání se zájemcem o sociální službu a při nástupu do DsD sociální
pracovnice. Přihlíží se k individuálním potřebám klientů, jejich zdravotnímu stavu a k výši
osobních prostředků na jejich nákup.

1.2 ROZSAH PLATNOSTI
Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a pracovníky (např. externí pracovníci) DsD.

1.3 NÁVAZNOSTI DOKUMENTACE
•
•
•

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MPSV ČR č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
Směrnice dále navazuje na obecně závazné předpisy.

2. DOPORUČUJÍCÍ NEZÁVAZNÝ VZOROVÝ SEZNAM OSOBNÍHO
VYBAVENÍ, DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNÍ POTŘEBY, LŮŽKOVIN
A JINÉHO TEXTILU
V zájmu ochrany zdraví klientů, dodržování zásad osobní hygieny a kulturnosti bydlení se
stanovuje tento vzorový seznam nového osobního vybavení, drobných předmětů osobní
potřeby, lůžkovin a jiného textilu, které jsou doporučeny vzít si s sebou v rámci přijetí do
zařízení. Pokud si je nepřiveze, bude mu toto osobní vybavení postupně dokupováno a to
z vlastních finančních prostředků klienta.

2.1 OSOBNÍ VYBAVENÍ
Název

Doporučený počet kusů

Tepláky, domácí oděv

7

Košile, mikina, halenka

7

Bavlněné tílko

6

Bavlněné tričko

7

Trenýrky (m), spodní prádlo (ž)

6

Punčochové kalhoty

4

Pyžamo/noční košile

5

Svetr

2

Ponožky

8

Ponožky zimní

2

Letní bunda

1

Zimní bunda

1

Kalhoty dlouhé

2

Šála

1

Rukavice

1

Čepice zimní

1

Čepice letní

1

Obuv zimní

1

Obuv letní

1

Šátek

2

Dámské šaty nebo sukně

2

Obuv domácí

1

Poznámka: doporučujeme vzít kvalitní oblečení, abychom předešli srážení.

2.2 DROBNÉ PŘEDMĚTY OSOBNÍ POTŘEBY
Název

doporučený počet kusů

Ručník

4

Osuška

2

Kapesníky

12

Žínka

6

Kelímek na čištění zubů

1

Zubní kartáček

1

Zubní pasta

1

Mýdlo

1

Pleťové mléko, krém

1

Šampon na vlasy

1

Hřeben

1

Toaletní papír
Holení

Poznámka: doporučujeme vzít si s sebou osobní oblečení a textil v dobrém stavu.
POUČENÍ: cenné věci, hotovosti, vklady je možné uschovat v depozitu Domova seniorů
Drachtinka.

