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Nástup do SeneCura SeniorCentra Chrudim  

(doklady, které je nutné předložit): 
Pro potřeby sociálních pracovnic: 

 Platný občanský průkaz 

 Oznámení ČSSZ o aktuální výši důchodu 

 Rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči 

 Plnou moc k zastupování ověřenou notářem (je-li taková) 

 V případě ustanovení opatrovníka žádáme o předložení dokumentu, kterým 

bude prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení 

(usnesení, rozsudek) 

 V případě zastupování žadatele žádáme o předložení dohody o zastupování 

členem domácnosti schválenou příslušným soudem popř. ověřenou plnou moc 

 V případě poskytování nápomoci při rozhodování žádáme o doložení smlouvy 

o nápomoci schválenou příslušným soudem 

 

Pro potřeby zdravotních sester: 

 Popis snímku RTG plic ne starší 3 měsíců (není třeba, pokud přicházíte 

z jiného zařízení sociálních služeb) 

 Potvrzení o bezinfekčnosti kůže 

 Průkaz zdravotní pojišťovny, u které jste evidován/a 

 Léky na prvních 14 dnů pobytu  

 Výpis ze zdravotní dokumentace 

 

V případě, že v den nástupu do SeneCura SeniorCentra Chrudim nedoložíte 
požadované dokumenty, nebude možné s Vámi uzavřít Smlouvu o poskytování 
sociální služby a přijmout Vás k pobytu. 
 

Další informace: 
Nemůže-li žadatel z vážných důvodů nastoupit do SeneCuraSeniorCentra Chrudim 

ve stanovený termín, nahlásí tuto skutečnost neprodleně sociálním pracovnicím 

Domova. Současně si se sociální pracovnicí domluví náhradní termín nástupu, 

eventuálně sdělí pracovnici svůj záměr do Domova nenastoupit. 
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Dopravu do Domova si zabezpečuje žadatel sám, eventuálně dle potřeby dopravu 

zabezpečí obecní/městský úřad nebo ošetřující lékař. 

 

Doporučujeme, aby v den nástupu do Domova byl se žadatelem po celou dobu 

nástupu přítomen rodinný příslušník nebo jiná osoba blízká žadateli. 

 

Do Domova se nastupuje ve všední dny v dopoledních hodinách, nejdéle však 
do 11:00, změna je možná pouze po vzájemné domluvě se sociální pracovnicí. 

 

Pokud si žadatel bere s sebou do Domova elektrické spotřebiče (rádio, radiobudík 

apod.), je třeba tuto skutečnost oznámit sociálním pracovnicím a doložit potvrzení 
o revizi těchto spotřebičů ne starší 6-ti měsíců. V případě nového elektrospotřebiče 

není revize nutná, pouze je třeba doložit záruční list nebo doklad o zakoupení. 

 

Před nástupem do Domova doporučujeme vypořádat si své osobní záležitosti, 

jako např. odhlásit inkaso, elektrický proud, plyn, televizi, rádio, tisk a jiné poplatky na 

adrese trvalého bydliště. Dále doporučujeme vypořádat svůj movitý i nemovitý 

majetek. 

 
 


