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Seznam věcí a předmětů denní potřeby při příjmu uživatele na odlehčovací služby 

Dokumenty a doklady potřebné pro příjem uživatele 

- Občanský průkaz 

- Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 

- Průkaz ZTP, ZTP/P 

- Rozpis užívaných léků žadatele o odlehčovací služby 

- v případě opatrovnictví je třeba doložit kopii rozhodnutí soudu 

 

Osobní věci 

- Brýle, naslouchadlo, zubní protézy, kompenzační pomůcky (hůl, berle, chodítko, vozík) 

- Léky na dobu pobytu s jejich rozpisem 

- pomůcky na inkontinenci  

- fotografie, vzpomínkové předměty, drobné věci, které uživateli udělají radost 

Hygienické potřeby 

- Mýdlo, sprchový gel, šampón na vlasy 

- Kartáček na zuby, zubní pasta, ústní voda 

- Žínky, ručníky 

- Hřeben 

- Pomůcky k ošetření kůže, krém na obličej a tělo 

- Muži pomůcky na holení  

- Vlhčené toaletní ubrousky 

- Papírové nebo látkové kapesníky 

 

Toaletní papír pro použití WC je na odlehčovacích službách k dispozici, pokud je však uživatel 

zvyklý na jiný komfortnější materiál má možnost, si ho vzít s sebou. 

Toaletní potřeby je nutné doplňovat průběžně po celou dobu pobytu. 

Ošacení 

- Spodní prádlo (trenýrky, spodní kalhotky, podprsenka, košilka) 

- Noční košile, pyžamo, župan 

- Svršky k dennímu nošení (domácí úbor, šatová zástěra, tepláky, svetr, tričko, košile, ponožky apod.) 

- Vycházkové oblečení dle ročního období 

- Domácí a vycházková obuv 

 

Před přijetím uživatele na odlehčovací služby, s ohledem na praní ve společné prádelně a počtu klientů, 

které naše zařízení má, je vhodné označit ošacení uživatele výšivkou nebo jej označit fixem na prádlo 

s jeho jménem. Ostatní předměty označit štítkem se jménem. Prádlo prosím označujte na zadní straně. Za 

neoznačené věci nenese zařízení odpovědnost!!! 
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Domov Arreta o.p.s. 

SOUPIS OSOBNÍCH VĚCÍ A PŘEDMĚTŮ DENNÍ POTŘEBY UŽIVATELE 

Jméno uživatele: ........................................................................... 

Uživatel u nás má: 

občanský průkaz      peníze v trezoru: ................................ Kč 

průkaz pojištěnce      peníze u sebe: .................................... Kč 

jiný průkaz       klíče 

        brýle 

        mobilní telefon 

        nabíječka 

cenné předměty: 

hodinky 

žlutý kov:       bílý kov: 

náušnice       náušnice 

prsten        prsten 

náramek       náramek 

řetízek        řetízek 

přívěšek       přívěšek 

 

kompenzační pomůcky:  

hůl        naslouchadlo 

chodítko       zubní protéza vrchní 

berle        zubní protéza spodní 

invalidní vozík 

toaletní židle 

nástavec na WC 

 

hygienické potřeby: 

ručník        vysoušeč vlasů 

osuška        holící strojek elektr. 

žínka        pěna na holení 

sprchový gel       kelímek na zuby 

šampón       parfém 

zubní pasta       tělové mléko 

hřeben        toaletní papír 

 

   



Soupis osobních věcí, oblečení: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Při nástupu: 

sepsal/a: ............................................  podpis předávajícího: ............................................  

Při odchodu: 

předal/a: ............................................ podpis přebírajícího: ............................................  


