
  Sociální služby města Hořice, Riegrova 2111, 508 01 Hořice

Seznam věcí do Domova se zvláštním režimem

Do Domova se zvláštním režimem si přineste tyto věci:

 Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
 Léky nejméně na 5 dní a popř. inkontinentní pleny (pokud je užíváte, a to 

v dostatečném množství min. na 5 dní
 Hotovost na úhradu pobytu a léků (na 1 měsíc)
 Zdravotní a kompenzační pomůcky, které užíváte (např. naslouchátko, brýle, zubní 

náhrady, chodítko, invalidní vozík, elastické punčochy apod.)
 Drobné kuchyňské potřeby (2 hrnečky - na kávu a čaj, termosku, skleničku, tácek, 

talířek)
 Ošacení, na které jste zvyklí, a které se dobře obléká a usnadňuje sebeobsluhu, tj. 

kalhoty do pasu na gumu, košile a trika s velkými knoflíky, bez zipů a tkaniček. 
Oblečení si doneste v takovém množství, aby byla zajištěna jeho dostatečná výměna:

- spodní prádlo (kalhotky, trenky, nátělníky, košilky)

- punčochy, ponožky

- noční košile, pyžamo, župan

- domácí oblečení, pokud možno bavlněné, podle Vašich zvyklostí (haleny, trika, 
tepláky, domácí kalhoty, košile, mikina, svetr….), 

- pevnou domácí obuv

- letní a zimní obuv

- oblečení pro různá roční období

 Povlečení (polštář, kapna) min. 4 ks a 3 ks prostěradla s gumou (200x100 cm)
 Ručníky min. 5 ks
 Balík bavlněných plen – pro šetrné omývání a sušení pokožky. 
 Utěrky – 5 ks
 Žínky na mytí min. 5 ks
 Hygienické potřeby dle Vašich zvyklostí (mýdlo, šampón, zubní pastu, kartáček 

na zuby, hřeben, toaletní papír, tělové mléko, krém, vlasový kondicionér apod.)
 Holicí strojek popř. jiné pomůcky na holení

V případě, že nebudete mít např. dostatek povlečení, prostěradel, ručníků popř. drobného 
kuchyňského vybavení, budou Vám tyto věci Domovem zapůjčeny bezplatně do doby, než si 
je postupně dokoupíte.

Dále si do Domova můžete vzít drobné věci, které Vám zpříjemní prostředí a život 
v Domově: např.: oblíbené obrázky, polštářek, lampičku, radiopřijímač, televizi, květinu 
apod.




