
 
 

 

Doporučený seznam osobního vybavení 
a drobných předmětů osobní potřeby  

Příloha standardu kvality sociální služby č. 3  

 

Základní hygienické potřeby  
kartáček na zuby a pasta, lepidlo a tablety na čištění protézy, kelímek na zuby, ústní voda tekuté mýdlo, 
šampon, hřeben, toaletní papír, holení, deodorant aj. 

Osobní spodní prádlo  
asi po 10 ks trenýrky nebo spodní kalhotky 
asi po 5 ks nátělníky, 5 ks košilky, 5 ks pyžamo, 5 ks noční košile 

Ostatní oblečení 
Ručníky       asi 10 ks 
Utěrky       asi 10 ks 
Kapesníky       asi 10 ks 
Žínky        asi 10 ks 
Trička s krátkým rukávem (bavlněné)  asi 5 ks 
Trička s dlouhým rukávem (bavlněné)  asi 5 ks 
Flanelové košile, halenky (jen kdo nosil)  2-3 ks 
Propínací svetry (ne z čisté vlny), mikiny   asi 2 ks 
Tepláky, domácí kalhoty, kamaše    asi 8 ks 
Propínací šatové zástěry (jen kdo nosil)   asi 4 ks  
Ponožky a podkolenky (zdravotní)                        alespoň 10 párů 
Domácí nebo zdravotní obuv              2 páry – s pevnou patou 
Oblečení na procházky, k lékaři (vycházková obuv, bunda, šátek, čepice – dle úvahy) 
Společenské – sváteční oblečení (kalhoty, košile, sako, sukně, halenka, šaty – dle úvahy) 

Další vybavení 
Termoska 1 litr 
Povlečení na lůžkoviny a prostěradla s gumou 2-3 ks 
Deka 1 ks  
Šatní ramínko (dle počtu oděvů) 
Dle potřeby (chodítko, invalidní vozík)                                                                                                             

Při přípravě ošacení je nutné mít na zřeteli praní prádla v pračce a sušení v sušičce. 
 
Toto je pouze orientační seznam věcí a každý si jistě doveze ošacení takové, ve kterém se sám cítí 

dobře, na které je zvyklý. Množství oblečení volte s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a osobním 
zvyklostem. Dle zkušenosti doporučujeme volit i vhodný materiál a střih oblečení – raději bavlnu než silon, 
raději propínací než přes hlavu apod. 
 Vhodné je, aby si budoucí klient kromě nezbytného oblečení přivezl s sebou také věci jemu milé a 
blízké. Například hrníček, obrázky, rodinné fotografie, oblíbené knihy, drobné dekorativní předměty, to vše 
může našemu budoucímu klientovi zpříjemnit adaptaci na nové prostředí.  

V případě že si bude chtít klient přinést jakýkoliv elektrický spotřebič připojovaný do elektrické 
sítě, musí být tento prohlédnut odbornou firmou, která vyhotoví zprávu o nezávadnosti přístroje a 
tato zpráva se předá sociální pracovnici k úschově.  

Doklady při nástupu: občanský průkaz, legitimace pojišťovny, rodný list, oddací list, úmrtní list 
manžela/ky/, rozhodnutí o výši důchodu, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. 
 

OSOBNÍ VĚCI JE TŘEBA DOVÉZT DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEJMÉNĚ 7 DNŮ PŘED TERMÍNEM  

NÁSTUPU 


