Informace před nástupem do Centra sociálních služeb
Emausy s.r.o.
Vážená paní, vážený pane,
velmi nás těší, že jste se rozhodl/a pro pobyt v Centru sociálních služeb Emausy. Níže
uvádíme všechny potřebné informace, které jsou pro Vás důležité před Vaším nástupem
k nám.
Co zařídit před nástupem do CSS Emausy:
Před příchodem do CSS Emausy doporučujeme vyřídit si své osobní záležitosti, jako např.:
 odhlásit (přehlásit) inkaso,
 elektrický proud,
 plyn,
 televizi, rádio, tisk a jiné poplatky na adrese trvalého bydliště (pokud si ho budete
měnit).
V den nástupu do CSS Emausy s sebou přineste následující dokumenty:
 občanský průkaz,
 průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
 průkaz TP, ZTP, ZTP/P,
 doklad o výši přiznaného příspěvku na péči,
 důchodový výměr, útržek od složenky důchodu (pokud je zasílán důchod poštou),
 aktuální lékařskou zprávu,
 zásobu léků s rozpisem jejich užívání alespoň na 7 dní.
Máte-li zákonného zástupce, vezměte s sebou některý z těchto dokumentů:
 rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka,
 plná moc k zastupování,
 soudem vydané rozhodnutí o Zastoupení členem domácnosti nebo o Nápomoci
při rozhodování.
Doporučený seznam oblečení a obuvi:
 1x zimní bunda / plášť,
 1x jarní bunda / plášť,
 šála, klobouk, čepice, rukavice,
 7x noční košile / pyžamo,
 10x spodní kalhotky / trenýrky (pokud je používáte),
 1x župan (pokud jej používáte),
 6x spodních košilek / tílko (pokud je používáte),
 7x šaty nebo sukně a halenky / trička, kalhoty, tepláky (nebo jiné Vám pohodlné
domácí oblečení),
 1x společenský oděv,
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3x svetr,
7x triko s dlouhým rukávem,
7x tričko s krátkým rukávem,
3x šatová zástěra (pokud ji používáte),
10x pár ponožek,
domácí obuv,
vycházková obuv letní a zimní.

Součástí dokumentu Informace před nástupem je tabulka Seznam oblečení, pomůcek,
elektrospotřebičů a ostatních věcí. Do této tabulky zapište věci, které s sebou přivážíte
v den nástupu do CSS Emausy. Vyplněný seznam bude uložen ve Vaší dokumentaci
(Biografii).
Doporučené ostatní věci:
 pasta na zuby a kartáček,
 mýdlo/sprchový gel,
 10x kapesník látkový,
 3x žínka,
 hřeben,
 holící potřeby,
 nůžtičky na nehty.
 oblíbený hrníček.
Ručníky:
 minimálně 7 kusů, ručníky řádně označte.
Lze používat i ručníky CSS Emausy, pronájem ručníků je zpoplatněn. V rámci zvýhodněných
balíčkových služeb jsou zapůjčeny ručníky CSS Emausy zdarma.
Ostatní pomůcky:
 pokud používáte a vlastníte některé z těchto kompenzačních pomůcek – invalidní
vozík, chodítko, toaletní křeslo, hole - vezměte je s sebou,
 pokud máte Peg, nebo nasogastrickou sondu, vezměte s sebou speciální stravu
dle ordinace lékaře,
 pokud využíváte a vlastníte antidekubitní a polohovací pomůcky – vezměte je
s sebou,
 pokud používáte inkontinentní pomůcky – vezměte je s sebou.
Všechno ošacení a obuv si řádně označte příjmením nebo monogramem, aby se předešlo
ztrátě. Neoznačené ošacení pracovníci při nástupu do CSS Emausy nechají označit
v prádelně. Značení je zpoplatněno dle ceníku CSS Emausy, aktuální cenu Vám
na požádání sdělí sociální pracovník.
Dále si s sebou nezapomeňte vzít Vám milé věci – obrázky, fotografie, pokojové
rostliny, vázičky apod.
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Vybavení pokoje:
 Každý pokoj je již vybaven postelí s matrací, nočním stolkem, šatní skříní, stolem
a židlí. Pokud si chcete vzít nějaký kus svého nábytku (křeslo, skříňku, poličku…)
kontaktujte prosím sociálního pracovníka na telefonním čísle 778 482 408 a domluvte
se na podrobnostech.
Elektrospotřebiče:
 V případě, že si chcete přivézt své elektrospotřebiče (rádio, televizi, rychlovarnou
konvici apod.) je potřeba při nástupu doložit potvrzení o revizi těchto spotřebičů
(dle ČSN 33 1610) ne starší 6 měsíců, případně doklad o zakoupení ne starší
než 3 měsíce. Upozorňujeme, že pravidelným elektro revizím podléhá i prodlužovací
kabel a nabíječka k mobilním telefonům. Revizi může zprostředkovat CSS Emausy.
Upozorňujeme však, že do doby provedení elektro revize nebude možné
spotřebič používat!
 Povinností každého uživatele je na svých elektrospotřebičích dělat elektro revize
pravidelně každý rok. Revize může zprostředkovat CSS Emausy, cena za revizi je dle
ceníku dodavatele. V rámci zvýhodněných balíčkových služeb jsou elektro revize
zdarma.
 Při pořízení či dodání elektrospotřebičů v průběhu pobytu v CSS Emausy, informujte
prosím pracovníky ve službě.
 Za každý elektrospotřebič uživatelé platí paušální poplatek za spotřebovanou energii
dle ceníku doplňkových služeb. V rámci zvýhodněných balíčkových služeb je
spotřebovaná energie za elektrospotřebiče zdarma.
Doprava do CSS Emausy v den nástupu:
Dopravu, popř. doprovod, do CSS Emausy si zajišťuje každý uživatel sám. Podle potřeby
můžete požádat příslušný místní městský nebo obecní úřad o pomoc či obvodního lékaře
o předepsání sanity.
Závěrem:
Bude-li Vám cokoliv nejasné, obraťte se na sociálního pracovníka (tel. 778 482 408), rád
Vaše dotazy zodpoví.

Na shledání s Vámi se těší zaměstnanci CSS Emausy.

Stránka 3 z 4

Jméno a příjmení uživatele: ………………………………………………………………………..
Datum předání: ……………………………….

Seznam oblečení, pomůcek, elektrospotřebičů a ostatních věcí
Oblečení, boty

Počet
kusů

Oblečení, boty

Počet
kusů

Kompenzační pomůcky

Počet
kusů

Kompenzační pomůcky

Počet
kusů

Elektrospotřebiče

Počet
kusů

Elektrospotřebiče

Počet
kusů

Ostatní věci

Počet
kusů

Ostatní věci

Počet
kusů

………………………………………
Jméno, příjmení a podpis předávajícího

………………………………………
Jméno, příjmení a podpis přebírajícího
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