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Seznam věcí doporučených k přijetí do  

Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. 
 

 občanský průkaz 
 průkaz zdravotní pojišťovny 
 poslední lékařskou zprávu (od ošetřujícího praktického lékaře nebo byla-li  

hospitalizace, pak propouštěcí zprávu z nemocnice) 
 hygienické potřeby (pro muže el. holící strojek – pokud bude požadovat 

holení personálem. Jinak holící pomůcky dle zvyklosti.) 
 nůžky na nehty na rukách 
 malý kartáček na ruce 
 pouzdro na zubní protézu 
 ručníky - 5 ks, utěrky - 3 ks, kapesníky  
 žínky na umývání - min. 10 ks 
 spodní prádlo - 10 ks 
 domácí ošacení – 5 ks halen, 5 ks domácích kalhot, 5 ks zástěr 
 vycházkové oblečení (1 bunda zimní, 1 kabát jarní apod.) 
 sváteční oblečení (pořádáme kulturní akce) 
 obuv (domácí pevná, vycházková: 1-2 páry jarní, 1-2 páry zimní) 
 můžete si vzít s sebou: rychlovarnou konvici, obrázek, rádio apod. 

 

 Upozornění: Všechny vlastní elektrospotřebiče je nutno ještě před 

nástupem podrobit elektrorevizi u odborné firmy!  (Odbornou elektrorevizi 
můžeme na Vaše přání zajistit při nástupu do centra - služba je placená). 

 
 

Při nástupu je nutné, aby měl uživatel s sebou finanční hotovost 
(minimálně 1000 Kč) k úhradě nezbytných nákladů (léky, kadeřník, pedikúra, 
toaletní potřeby apod.) 

 
Veškeré prádlo, které si uživatel do centra přinese, musí být řádně 
označeno. 

 

Uživatel si domluví se sociálním pracovníkem označení prádla přímo v centru. 
Poplatek za nažehlovací štítek činí 4 Kč/1 ks prádla (vč. 21% DPH). Uživatel spolu 
s čistým prádlem dodá písemný seznam prádla, které chce označit. Pokud bude chtít 
prádlo označit ještě před nástupem do centra, domluví si se sociálním úseku, kdy 
bude prádlo do centra dodáno a opět dodá čisté prádlo i s písemným seznamem.  
 

Upozorňujeme, abyste si s sebou nezapomněli vzít Vámi užívané léky spolu s 
rozpisem jejich užívání, případně pleny, a to minimálně na 3 dny dopředu. 


