Domov pro seniory Barbora
DS Zbůch s. r. o., Plzeňská 501, 330 22 Zbůch
provozovna: Nádražní 158, 330 22 Zbůch
e-mail: dszbuch@seznam.cz

Informace k nástupu do Domova pro seniory Barbora
Při nástupu si s sebou vezměte:
 občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny
 rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 aktuální důchodový výměr
 oblečení, které nosíte doma a v běžném životě
 toaletní potřeby
 dostatečnou zásobu léků
 kontakty na nejbližší rodinné příslušníky

Doporučený seznam oblečení
Žena
žínka 2 ks
ručník 3 ks
košilka spodní 3 ks
dámské kalhotky 8 ks
ponožky 8 párů
noční košile 3 ks
tričko krátký rukáv 5 ks
tričko dlouhý rukáv 5 ks
letní zástěra dlouhá, šaty 2 ks
tepláky, kamaše 5 ks
svetr, mikina 5 ks
bunda zimní 1 ks
bunda letní 1 ks
čepice zimní 1 ks
bačkory nazouvací 1 pár
boty letní 1 pár
boty zimní

Muž
žínka 2 ks
ručník 3 ks
nátělník pánský 3 ks
pánské trenky, slipy 8 ks
ponožky 8 párů
pyžamo 3 ks
tričko krátký rukáv 5 ks
tričko dlouhý rukáv 5 ks
tepláky 5 ks
svetr, mikina 5 ks
bunda zimní 1 ks
bunda letní 1 ks
čepice zimní 1ks
bačkory – nazouvací 1 pár
boty letní 1 pár
boty zimní 1 pár

Veškeré věci je nutné označit - (výšivkou jména, tkalounem s napsaným jménem nebo věci popsat
fixem na textil – je běžně k dostání v papírnictví)
Pokoj je možné si dovybavit nábytkem a věcmi, na které jste zvyklí (obrázky,
rádio, televize, atd.). Domov pro seniory poskytuje ložní povlečení, přikrývky a
polštáře.

Způsob placení úhrady za poskytované služby:
 tzv. na hromadný poukaz (klienti mají společný výplatní den a to vždy 15. v
měsíci, úhrada za pobyt je placena rovnou při výplatě) – změnu u ČSSZ
zajistí sociální pracovnice v den nástupu
 hotově (je potřeba na stávající poště nahlásit změnu dodací adresy) u
sociální pracovnice
 účet domova (5200014389/5500, v.s. rodné číslo)
Úhradu je třeba uhradit k 15. dni v měsíci. Pokud nastoupíte během měsíce,
uhradíte poměrnou část úhrady podle počtu dnů.
Pokud je Vám přiznán příspěvek na péči, je jeho výše použita na poskytnutí péče
(sociální pracovnice v den nástupu nahlásí, na příslušném ÚP, Váš nástup do
Domova).
Domov nabízí možnost uložit si finanční hotovost, případně cenné věci do trezoru
v kanceláři sociální pracovnice. Za peníze a cennosti, které si necháte u sebe, si
odpovídáte sami.
Ostatní informace k nástupu:
 v případě Vašeho zájmu můžete být přihlášeni k trvalému pobytu na adresu
domova
 budete moci se rozhodnout, zda budete využívat služeb lékaře Domova
 můžete si ponechat svého praktického lékaře s tím, že veškeré návštěvy,
včetně předepisování léků, si zajistíte Vy nebo s pomocí rodiny.
 při nástupu bude s Vámi uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby,
na základě které bude s Vámi plánován průběh poskytované služby podle
Vašich přání a potřeb
Mgr. Tereza Hrabovská
sociální pracovnice

