
 

 

 

 

 

 

Informace pro klienty  

nastupující do PDSS Dubí – Teplice 

 
 

Nástup do PDSS v daném termínu je doporučený od pondělí do pátku mezi  9 – 10 hod. 

 

V den nástupu do PDSS s sebou, prosím, přineste následující doklady: 

 

- občanský průkaz 

- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny  

- důchodový výměr (pokud nebyl doložen v Žádosti o přijetí) 

- doklad o výši přiznaného příspěvku na péči (pokud nebyl doložen v Žádosti o přijetí) 

Seznam věcí 

Uvedený seznam věcí je spíše orientační, veškeré vybavení a potřeby by měly odpovídat především 

zdravotnímu stavu klienta a jeho návykům. 

Hygienické potřeby: 

- mýdlo (nejlépe tekuté), 

- zubní kartáček + zubní pasta, 

- sklenička na zubní protézu + prostředky na čištění protézy, 

- hřeben nebo kartáč na vlasy, 

- šampón, 

- tělová kosmetika (tělové mléko nebo olej), 

- nůžky, kleště na nehty, 

- papírové kapesníky, 

- toaletní papír, 

- mycí houba, 

- ručníky, osušky, 

- holicí potřeby (u mužů), 

- užívané léky, mastičky apod., včetně denního rozpisu užívání! 

 

 

Další věci a potřeby jsou uvedeny v doporučeném optimálním množství. S ohledem na zdravotní stav a 

odívací zvyklosti klienta je samotný výběr a množství věcí na uvážení klienta nebo jeho rodinných 

příslušníků. 
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sociálních služeb 

Dubí - Teplice, příspěvková organizace 

Na Výšině 494, 417 01 Dubí 
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 Ženy       Muži 

 - spodní kalhotky (10 ks),   - trenýrky, slipy (10 ks), 

 - košilka (5 ks),     - tílko (5 ks), 

 - ponožky (10 párů),    - ponožky (10 párů) 

 - punčochy (5 ks),     - spodky (5 ks), 

 - tričko, halenka (10 ks),   - tričko, košile (10 ks),   

 - svetr, vesta (5 ks),    - svetr, vesta (5 ks), 

 - tepláky, kamaše (5 ks),   - tepláky (5 ks), 

 - sukně, šaty (3 ks),    - kalhoty (3 ks), 

 - noční košile (5 ks),    - pyžamo (5 ks), 

 - župan (1 ks),     - župan (1 ks), 

 - společenský oděv (2 ks),   - společenský oděv (2 ks), 

 - kapesník (15 ks) – lze i papírové,  - kapesník (15 ks) – lze i papírové, 

 - lehký kabát (1 ks),    - lehký kabát (1 ks), 

 - zimní kabát (1 ks),    - zimní kabát (1 ks), 

 - domácí obuv (1 pár),    - domácí obuv (1 pár), 

 - letní boty (2 páry),    - letní boty (2 páry), 

 - zimní boty (1 pár),    - zimní boty (1 pár), 

 - čepice, klobouk (1 ks),   - čepice, klobouk (1 ks), 

  - šátek, šála (1 ks),    - šátek, šála (1 ks), 

 - rukavice (1 pár),    - rukavice (1 pár), 

 - zástěra (5 ks). 

 

 

Do PDSS je možné vzít si na pokoj (u jednolůžkového pokoje po dohodě se sociální pracovnicí): křeslo, 

stolek, televizor, radiopřijímač, varnou konvici nebo ledničku.  

 

Další vybavení a předměty dle Vašeho uvážení a prostorových možností, př. dekorační předměty 

(obrázky, sošky, porcelán), knížky, hodiny na zeď aj. 

 

 

Materiál je závazný pro: sociální  pracovníky PDSS 

Na Výšině 494, 417 01 Dubí  

Materiál je určen pro:  klienty nastupující do PDSS 

Platnost:    od 15. 8. 2010 

Kontrola:    1x ročně 

Zpracoval: Ing. Josef Žid 

Kontakt: Ing. Josef Žid, manager@dddubi.cz 

 tel.: 417 571 102, linka 46 

Připomínkovali:    pracovníci zařízení – PDSS 

 

Schválil:     PhDr. Jaroslav Zeman – ředitel PDSS 
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