
Seznam osobních věcí do DpS Šluknov 

Abychom usnadnili Vaše rozhodování, co si do zařízení vzít s sebou, předkládáme Vám 

orientační informace. Nemusíte se striktně držet seznamu, jedná se spíše o takový 

„tahák“.  

Doklady: 

 občanský průkaz 

 aktuální výměr o výši důchodu (např. ústřižek složenky, výpis z účtu s aktuální 

výší důchodu) 

 rozhodnutí o výši příspěvku na péči, pokud byl přiznán 

 průkaz pojištěnce ze zdravotní pojišťovny 

 výpis z dokumentace obvodního lékaře příp. celou kartu 

 

Finanční prostředky: 

 finanční hotovost na prvotní úhradu nákladů za pobyt v zařízení 

 kapesné a finanční prostředky na léky 

 

Léky: 

 které užíváte, popř. rozpis léků potvrzený lékařem 

 

Všechny osobní věci, prosím, podepsat.  

Máme zde vlastní prádelnu, tak aby se prádlo vracelo ke svým majitelům. 

Neoznačené věci budou vráceny k označení. 

Možnosti označení: fixem na textil napsat příjmení osoby (např. na rub límce). 

Existují také nažehlovací jmenovky, případně může být příjmení vyšito. 

 

 

 



Doporučené ošacení: 

MUŽ ŽENA 

tílko 6 ks noční košile 6 ks 

trenýrky, slipy – pokud je 

nosíte 
6  10 ks spodní košilka 6 ks 

pyžamo 4-5 ks 
spodní kalhotky – pokud je 

nosíte 
10 ks 

trička (dlouhý i krátký rukáv) 8 ks 
Trička nebo halenka (dlouhý i 

krátký rukáv) 
8 ks 

košile (letní i zimní) 2 ks svetr zapínací 3ks 

tepláky 6 ks mikina 2 ks 

kalhoty 2 ks kamaše 5 ks 

svetr 3 ks nebo tepláky, legíny 5 ks 

vesta 2 ks sukně, šaty 3 ks 

  Zástěra/pokud nosíte/ 3 ks 

župan 1 ks župan 1 ks 

bačkory/zima, léto/ 2 páry bačkory 2 páry 

ponožky 10 párů ponožky 10 párů 

kapesník 10 ks kapesník 10 ks 

společenské oblečení – kalhoty, 

košili, obuv, sako 
1 ks 

společenské oblečení – halenka, 

sukně, obuv, punčochy, dámské 
kalhoty 

1 ks 

letní bunda 1 ks letní bunda 1 ks 

zimní kabát 1 ks zimní kabát 1 ks 

letní obuv 1 pár letní obuv 1 pár 

zimní obuv 1 pár zimní obuv 1 pár 

čepice letní 2 ks čepice, klobouk 2 ks 

čepice zimní 1 ks čepice zimní 1 ks 

šála a rukavice 1 ks šála a rukavice 1 ks 

 

 

 



Hygienické potřeby: 

mycí žínky 4 ks 

ručníky froté 6 ks 

osuška 2 ks 

utěrka 3 ks 

sprchový gel 1 ks 

šampón 1 ks 

pleťový krém 1 ks 

tělové mléko 1 ks 

zubní pasta 1ks 

zubní kartáček 1ks 

toaletní papír 8 ks 

kapesníky dle potřeby/nebo papírové 

kelímek na zubní protézu a pastu 2 ks 

hygienické tablety na zubní protézu 1 ks 

lepidlo na zubní protézu 1 ks 

hřeben 1 ks 

holicí strojek (muži) 1 ks 

 

Zdravotní potřeby: 

brýle 

hole, chodítka, invalidní vozíky 

inkontinenční pomůcky/pleny, vložky…/ 

léky/aktuální/ 

 

Osobní předměty: 

budík, hodinky 

kalendář 

oblíbený hrneček na pití 

fotografie a obrázky 

dečky, sošky 

kniha 

 

 


