
 

 
Informace pro klienty nastupující do Domova pro seniory a do Domova se 

zvláštním režimem v Boskovicích 
 

Nástup klientů je v dopoledních hodinách nebo v čase, který je předem ujednán s pracovníky 
zařízení.  

V den nástupu s sebou do zařízení přineste prosím tyto doklady: 
Občanský průkaz 

Kartička pojištěnce 
Výměr důchodu (v případě, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů podle § 73 Zákona č. 

108/2006 Sb.) 
 

Rozpis užívaných léků + zásoba na 3 dny 
 

Seznam doporučených věcí 
Tento seznam je pouze orientační, obsahuje základní věci, které je třeba individuálně 
přizpůsobit tomu, co klientovi vyhovuje, na co je zvyklý v domácím prostředí a také se 
přihlíží ke zdravotnímu stavu umísťované osoby. 

 
Seznam pro muže Seznam pro ženy 

košile pánská 5 ks halenka 2 ks 
kalhoty pánské 2 ks triko bavlněné krátký rukáv 7 ks 

pyžamo 5 ks triko bavlněné dlouhý rukáv 5 ks 
trenýrky 5 ks šaty / zimní, letní /, šatová zástěra 2 ks 

triko bavlněné krátký rukáv  7 ks noční košile / pyžamo 5 ks 
triko bavlněné dlouhý rukáv 5 ks kalhotky  10 ks 
domácí kalhoty / tepláky / 5 ks  podprsenka / košilka 2 ks 

svetr nebo mikina propínací 2 ks svetr nebo mikina propínací 2 ks 
společenský oděv 1 ks domácí kalhoty / tepláky / 5 ks 

letní a zimní bunda 2 ks přezůvky 2 páry 
přezůvky 2 páry boty / zimní, letní / 2 páry 

boty / zimní, letní /  2 páry společenský oděv 1 ks 
nátělník 5 ks kabát, bunda / letní, zimní / 2 ks 
ponožky 10 párů ponožky 10 párů 
utěrky 5 ks utěrky 5 ks 
ručníky 5 ks ručníky 5 ks 
osuška 2 ks osuška 2 ks 

kapesníky 10 ks kapesníky 10 ks 
župan 1 ks župan 1 ks 
čepice 1ks čepice, šátek 1 ks 

 
Soupis věcí společných pro muže i ženy: 

příbor, kávová lžička + obal na příbor, termoska na čaj, podnos na noční stolek (plastový - rozměr 
asi 20 x 10 cm) 

Hygienické potřeby: tekuté mýdlo, šampon, tělové mléko, pleťové mléko, krém, potřeby pro 
holení (muži), 4x žínka nebo houba, hřeben nebo kartáč na vlasy, papírové kapesníky, toaletní 

papír, kartáček na zuby, pasta, kdo má protézu - schránka na protézu 
 


