CO S SEBOU DO JUSTYNKY PŘI PŘÍJMU
- občanský průkaz
- kartička zdravotní pojišťovny
- oznámení o přiznání příspěvku na péči z Úřadu práce
- rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti (pokud tomu tak je)
- léky na týden dopředu + seznam dávkování léků
- hotovost na zaplacení ubytování, stravy a péče v měsíci nástupu
- pokud chce klient na pokoji vlastní TV nebo rádio, musí být přihlášen k hrazení
koncesionářských poplatků, pokud je již platí v původní domácnosti, prosíme o kopii
dokladu (SIPO)
Věci, které rádi nosíte – používáte (počet je orientační; typ oblečení volte dle zvyklostí; dle
ročního období, ve kterém nastupujete; oblečení spíše volnější, aby se dobře oblékalo):

- 8x spodní prádlo (není třeba, pokud používáte inkontinenční pomůcky)
- 10 párů ponožek
- 5x dlouhé kalhoty/tepláky (popř. sukně, šaty)
- 7x halenka/košile/tričko
- 3x svetr nebo mikina na zip, 1x bunda/kabát (popř. zimní bunda)
- 5x noční košile/pyžamo
- 1x župan, 2x bačkory (vhodné jsou omyvatelné nazouváky typu crocs)
- 1x letní obuv, 1x podzimní (popř. zimní obuv)
- oděvní doplňky (šátek, čepice, rukavice)
Věci denní potřeby:
- brýle, naslouchátko, hole, inkontinenční pomůcky (pleny, plenk. kalhotky)
- 5x ručník, 5x žínka
- 10x kapesníky látkové/papírové kapesníky, toaletní papír, holící potřeby
- hygienické potřeby (tekuté mýdlo, sprchový gel, šampon, kartáček na zuby, pasta,
lepidlo na zubní protézu, plastový kelímek, hřeben, tělové mléko)
- oblíbené obrázky/fotky
- 2 hrnečky, 2 lžičky, talířek/tácek (pokud chcete na pokoji používat své nádobí)
- dle zvyklostí: čaj, káva, kapučíno (+ cukr, sušená smetana)
- polštářek + povlak (pokud máte svůj oblíbený)
- mobilní telefon + nabíječka
- rozhlasový přijímač nebo plochý televizor (s novým signálem DVB-T2, kvůli případnému
rušení spolubydlících je třeba pořídit sluchátka, doporučujeme spíše kabelová)
K promyšlení před sepsáním smlouvy:
- změna praktického lékaře na lékaře Justynky – MUDr. Jana Hartmana (prosíme o požádání Vašeho
dosavadního praktického lékaře o poslání výpisu ze zdravotní dokumentace našemu lékaři)
- pokud důchod nosila pošta - změna způsobu posílání důchodu z ČSSZ přes účet Justynky tzv.
hromadným výplatním seznamem (důchod přijde nám, odečteme platby za ubytování, stravu, péči,
platby za léky a zbytek důchodu se dává klientovi)

