
 Zlatý věk s.r.o.        

sídlo Na Hřebenkách 1196/21, 150 00 Praha 5 

adresa provozovny: Bratrouchov 1, 521 43 Jablonec nad Jizerou 
 

 

 

Doporučený seznam věcí pro nástup klienta  

 
Při přípravě osobních věcí a oblečení se řiďte především tím, na co jste zvyklí. Vezměte si s sebou 

věci, které běžně užíváte a jsou Vám příjemné.  

Tento seznam je pouze orientační, je třeba ho přizpůsobit každému dle jeho individuálních potřeb.  

Při výběru oblečení prosím dbejte na materiál, ze kterého je vyrobeno (prádlo se pere centrálně, 

není možné prát oblečení, které vyžaduje zvláštní program a péči). 

Při výběru osobních věcí prosím nezapomeňte, že prostor na pokoji je omezený.  

 

Doklady: 

• platný občanský průkaz 

• karta pojištěnce, průkaz Dia, PCM aj. 

• výpis zdravotní dokumentace od praktického lékaře / překladová zpráva ze zdravotního 

zařízení, léky na 3 dny, inkontinenční pomůcky 

• seznam užívaných léků (pokud nastupujete z domácnosti) 

• jmenný seznam odborných lékařů, které navštěvujete 

• záruční listy (popřípadě zpráva z revize) od rádia či televizoru, které budete mít na pokoji 

 

Toaletní potřeby: 

• tekuté mýdlo, šampon na vlasy, tělové mléko, mastné krémy 

• kartáček na zuby, pasta (u protéz tablety na čištění protézy) 

• toaletní papír, tyčinky na čištění uší, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky 

• oblíbenou vůni či toaletní vodu, deodorant 

• muži – potřeby na holení (strojek, žiletky, gel, voda po holení, ...) 

 

Osobní věci: 

• případné kompenzační pomůcky (invalidní vozík chodítko, hole, naslouchátko, brýle, ...) 

• slabší deka (na pobyt venku) 

 

Oblečení:     (doporučujeme bavlněné oblečení) 

• 4 páry ponožek letních 

• 4 páry ponožek zimních 

• 4x pyžamo, košile či delší triko na spaní 

• 3x triko krátký rukáv, 3x triko dlouhý rukáv, 4x tepláky 

• domácí obuv, obuv na pobyt venku 

• 1x pokrývka hlavy zimní, 1x pokrývka hlavy letní 

• 4x svetr či mikina 

• 1x letní bunda 

• 1x zimní bunda na pobyt venku  

• 1x rukavice, šála 
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem – plně elektricky polohovatelné postele, noční stolky, šatní skříň, 

popřípadě stůl a židle. Každý klient má možnost pokoj si dozdobit vlastními osobními věcmi, jako je 

například polička, oblíbený hrnek, fotografie, obrázky, atd. V individuálních případech lze domluvit i 

vybavení drobným nábytkem – stolek, křeslo, atd.  

Je však třeba mít stále na mysli, že pokoje mají omezený prostor, proto nelze vyhovět všem požadavkům. 

Dále je nutné být tolerantní ke spolubydlící/m na pokoji, proto se výzdoba a vybavení pokoje vždy 

konzultuje se sociální pracovnicí, klíčovými pracovníky a s vedením Domova.  


