
 

 

Při přijetí do Charitního domu pokojného 

stáří (dále jen CHDPS) je třeba mít s sebou: 

 

VĚCI NEZBYTNÉ K PŘIJETÍ UŽIVATELE 

DO CHDPS 

 
- osobní doklady - občanský průkaz, kartička 

pojištěnce,  

- kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči 

(neplatí pro odlehčovací pobyty) 

- doklad o výši důchodu (neplatí pro odlehčovací 

pobyty) 

- rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka - 

v případě ustanovení opatrovníka (k 

nahlédnutí) 

- zdravotní dokumentaci od svého praktického 

lékaře (neplatí pro odlehčovací pobyty) 

- potvrzení o naočkování proti pneumokokové 

infekci (zajišťuje praktický lékař) 

- hygienické potřeby (zubní pasta, mýdlo, 

šampon, krémy aj.) 

- léky, zdravotní materiál a inkontinenční 

pomůcky na 1 měsíc (u odlehčovací služby na 

celou dobu pobytu) 

- brýle, naslouchátka, zdravotní pomůcky 

(invalidní vozík, berle aj.)  

- elektrický holicí strojek (muži) 

- „kufřík paměti“ - drobnosti, které jsou pro Vás 

důležité a podporují Vaši dlouhodobou paměť 

(fotografie, suvenýry z dovolených, obrázky aj.) 

- finanční vklad do depozitní úschovny 

- oblečení, obuv, ložní prádlo dle uvedených 

počtů: 

 

 
NEZBYTNÉ POČTY LOŽNÍHO PRÁDLA, 

OBLEČENÍ A OBUVI: 
 

- polštář a peřina z pratelného materiálu - 2x  

- ložní povlečení - 2x 

- natahovací froté prostěradla - 2x 

- osuška - 2x 

- ručník - 5x 

- žínka - 5x 

- kalhotky/trenýrky (pokud nenosí inkont. 

pomůcky) - 5x 

- košilka/nátělník - 5x 

- podprsenka/bezešvé bolerko - 3x 

- ponožky - 5x 

- noční košile/pyžamo - 5x 

- triko/halenka/košile krátký rukáv - 5x 

- triko/halenka/košile dlouhý rukáv - 5x 

- kalhoty do společnosti - 1x 

- domácí kalhoty (tepláky, kamaše) - 5x 

- svetr - 3x 

- mikina - 3x 

- kraťasy (muži) - 1x 

- bundy dle sezony - po 2 kusech 

- pokrývka hlavy - zimní - 1x 

- rukavice - 1x  

- šála - 1x 

- látkový kapesník - 4x 

- boty: zimní, jarní, letní (sandály), botasky 

- uzavřené kvalitní papuče z pratelného 

materiálu - 2x 

- ramínka na oblečení - 2x 

- 3x softshellová podložka do lůžka nebo 

softshellové prostěradlo na celou postel 

 

 

VĚCI DLE UVÁŽENOSTI A 

OBLÍBENOSTI UŽIVATELE 

 
- rádio, televize v dobrém technickém stavu – 

nové, nebo po revizní kontrole  

- drobný kus nábytku (křeslo, stolek, poličku, 

lampičku aj.)  

- nerozbitnou termosku na horké nápoje 

- předměty na výzdobu pokoje (obrázky na 

zeď, květiny, ubrusy, závěsy, dečky aj.) 

- oblečení: domácí šaty, punčochy, sukně, 

vesty, šátek, zástěru, župan... 

- deštník 

 

1. Všechny věci, které si s sebou berete do 

CHDPS, nebo Vám je rodina přináší během 

pobytu, musí být označeny číslem, které Vám 

přidělí sociální pracovník na místním šetření. 

 

2. Oblečení je nutno označit vyšitím - zajišťuje 

rodina, nebo za poplatek CHDPS (viz Výše 

úhrad v Charitním domě pokojného stáří). 

Ostatní věci jako hygienické potřeby, rádio, 

boty... označte fixem, či lepicím štítkem. 

 

3. Číslo vyšijte tak, aby nebylo vidět při nošení 

(např. ponožky na chodidle nebo vnitřním 

lemu, trička na vnitřním lemu za krkem a 

kalhoty na vnitřním lemu v pase). Tmavé 



 

 

oblečení vyšijte vhodnou barvou, aby číslo bylo 

čitelné.  

 

 

 

4. Vhodným materiálem zvláště pro spodní prádlo či 

trika je bavlna. Nejsme schopni vyčistit výrobky 

z vlny, ovčí vlny, mohéru. 

 

5. Není nutné kupovat nové věci, protože vše, co 

znáte z domova, Vám pomůže vyrovnat se 

s novým prostředím. 

 

6. Veškeré oblečení při přijetí musí být čisté - 

vyprané. V případě nutnosti oprání oblečení při 

přijetí je za první oprání účtováno dle ceníku Výše 

úhrad v Charitním domě pokojného stáří. Praní 

prádla v průběhu pobytu je zahrnuto v ceně za 

ubytování a stravu v CHDPS. 

 

7. Při nástupu do zařízení s Vámi sociální pracovník 

spolu s pracovníkem v sociálních službách pomůže 

uložit Vaše věci v pokoji a sepíše s Vámi seznam 

přinesených věcí. 

 

8. Pokud Vám rodina přinese či odnese v průběhu 

pobytu nějaké věci, je třeba to nahlásit 

pracovníkům ve službě. Předejdeme tak 

nepříjemnostem při hledání Vašich věcí. 

 

9. Zvažte, zda si přejete na pokoji opravdu užívat 

rádio, či televizi - máme velké televize v jídelně a 

společenské místnosti. 

 

 

 

V případě nejasností kdykoliv kontaktujte 

sociální pracovníky: 

 

Mob.: 731 103 945,  

e- mail:  
chdps.cetechovice@kromeriz.charita.cz 

 
Sociální pracovníci jsou přítomni: 

PO až PÁ:   7.30 - 15.30 

 
nebo přijďte osobně do našeho zařízení  - nejlépe 
po předchozí telefonické domluvě. 

 
 

 
 
 

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků 
Charitního domu pokojného stáří 

 

 

 

 

 

 

 
Charita Kroměříž 

 

Charitní dům pokojného stáří 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Co budete potřebovat v novém 
domově 

 
Souhlas s užíváním ošacení z charitního šatníku. 
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