
Vzorový seznam věcí pro pobyt v Domově  Velvary

seznam pro muže

župan             l ks           kapesníky         10 ks
svetr             3 ks           ručníky            5 ks
pyžamo            4 ks           žínky              5 ks
sváteční oblek    1 ks           holení
košile (triko)    5 ks           bačkory            2 páry
trenýrky(slipy)   7 ks           ponožky           10 párů
kalhoty(tepláky)  4 ks           hrneček            2 ks
nátělník          4 ks           nožík,příbor       1 ks

    toaletní potřeby

seznam pro ženy

župan             1 ks           punčochové kalhoty 5 ks
svetr             3 ks           domácí kalhoty     3 ks
noční košile      4 ks           ponožky            5 párů            
sváteční oblečení 1 ks           ručníky            5 ks  
prací šaty        3 ks           kapesníky         10 ks
sukně             2 ks           žínky              5 ks
halenky,trika     3 ks           toaletní potřeby
spodní kalhotky  10 ks           bačkory            2 páry
spodní košilky    4 ks           hrneček            2 ks
šatová zástěra    4 ks           nožík příbor       1 ks
                                 

Tento seznam je pouze orientační. Věci nemusí být nové, ale zachovalé. Chceme, aby naši klienti
měli pěkné oblečení. 

Toaletní potřeby si klient hradí sám ze svých prostředků (mýdlo, šampon, zubní kartáček,
zubní pasta, toaletní papír apod.) Doplnění si obstarává  klient sám (pokud je schopen), jinak
příbuzní nebo po domluvě  pověřený pracovník domova.

Do našeho  zařízení si mohou klienti vzít ze svého domova  věci jim milé  a domov připomínající
drobnosti (vázu, hodiny, obrázek, poličku, stojánek s fotografiemi, polštářek apod.). Po domluvě
s vedením domova radio a televizi (nutno přihlížet na to, kde bude klient ubytován).

Protože se prádlo častým praním opotřebovává, je nutné  dle potřeby šatník našich klientů obnovit
či doplnit. Při nástupu se donesené věci zapisují do šatního lístku klienta, dále jsou zde evidovány
další příjmy prádla nového,  eventuálně  likvidace opotřebovaného. Proto nutné každou změnu
nahlásit  službu  konající  sestře,  která  zápis  provede.  Šatní  lístky  jsou  uloženy  na  ošetřovně
Domova. 

Po dohodě s  vedoucí  sestrou lze  před nástupem do Domova na prádlo  vyšít číslo  přidělené
zdravotním úsekem. Číslo je nutné umístit tak, aby nepoutalo pozornost  a bylo na viditelném
místě ve složeném stavu  oděvu.

Žádáme příbuzné a rodiny klientů, aby  se zaměstnanci od  počátku pobytu  klienta v našem
Domově vedli dialog. Přispívá  to k porozumění na obou stranách. 


