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Interné smernice 
pre klientov Resocializa ného strediska č

1.Každý  klientje  povinný  dodržiava  Domový  poriadok,  Prevádzkový  poriadokť
a Komunitný     režim.

2. Klientom sú povolenéiba vopred ohlásené návštevy. 

3.  Osobná  alebo  úradná  korešpondencia  je  povolená  bez  obmedzenia.V záujme
zabezpe enia  ochrany  klienta,  prevzatie  balíkov  podlieha  kontrole  zo  stranyč
zamestnancov resocializa ného strediska ( alej iba „RS“). č ď
4. Klient nesmie požíva  aniť  prechováva alkohol ať  ani iné psychoaktívne látky. Taktiež
držba liekov a lie iv  na izbách ač  mimo ur eného priestoru nie je klientom povolená.č
Všetky lieky a lie iva  musia by  odovzdané do úschovy RS. Porušenie tejto zásadyč ť
môže by  dôvodom na ukon enie Resocializa ného programu.ť č č
5. V celom objekte je prísny zákaz faj enia okrem vyhradeného miesta vč  areáli RS.

6.  Po  každom  individuálnom  opustení  objektu  i  vychádzke  je  klient   po asč č
resocializa ného  procesu  povinný  podrobi  sa  dychovej  skúške,  skúške  nač ť
psychoaktívne látky a kontrole osobných vecí.

7.  V záujme  rozvíjania  svojich  duševných,  sociálnych  a fyzických  daností,je  každý
klient povinnýaktívne sa zú ast ova  terapií  (pracovnej, sociálnej i  psychologickej)č ň ť č
pod a  pokynov  odborných  zamestnancov  RS  (  animátori,  ergoterapeuti,  sociálnaľ
pracovní ka,  psychológ  at .)  absolvova  prípadný  rekvalifika ný  kurz  alebo  sač ď ť č
zamestna , ak sa nájde práca mimo RS.ť
8. Klientjepo as realizácie Resocializa ného programu povinný zú ast ova  sa každejč č č ň ť
pracovnej,  sociálnej  i  psychologickej  terapie do ktorej  je pri  plnení  Individuálnehoč
resocializa ného plánu zaradzovaný ač  na každom zasadnutí komunity.

9. Cennosti, šperky a finan nú hotovos  si klienti môžu odloži  vč ť ť  kancelárii. V opa nomč
prípade stredisko neru í  za stratu alebo odcudzenie.č
10.  V RS  sú  všetci  klienti   povinní  dodržiava  zásady  dobrého  ob ianskehoť č
spolunažívania,  udržiava  priaznivé susedské vz ahy,  budova  ať ť ť  šíri  dobrú povesť ť
RS.  Vyvolávanie  hádok,  fyzických  aj  nefyzických  (slovných)  útokov  a akýchko vekľ
sporov bude dôvodom pre ukon enie resocializa ného programu.č č
11.  V záujme  dodržiavania  bezpe nosti  ač  predchádzania  úrazu  klient  bez  súhlasu
personálu  RS  nesmie  zasahova  do  technických  zariadení  (elektrospotrebi ov,ť č
plynového kotla, rozvodovej skrine a pod.) 

12.  Klient  je  povinný  dba  na  hygienu  osobnú  aj  okolia.  Kúpanie  ať  sprchovanie
v letnom (teplom)  období  je  denné,  v zimnom (chladnom) období  minimálne 3x do
týžd a.ň



13. Každé opustenie strediska je klient povinný hlási  službukonajúcemu animátorovi.ť
Pri odchode plánovanom na viac ako jeden de ,  je povinnos ou  klienta oboznámiň ť ť
vedúceho strediska aspo  1 de  vopred aň ň  vypísa  žiados  oť ť  povolenie na opustenie
zariadenia.

14. Ve ierka ja vč  d och, po ktorých nasleduje pracovný de  oň ň  22:00 hod. v d och, poň
ktorých nasleduje de  vo na (sobota, nede a, sviatok) oň ľ ľ  23:00 hod.

15. Klient sa v kancelárii personálu môže zdržiava  iba nevyhnutnú dobu na základeť
vzájomnej dohody so zamestnancom.

16.  Klientje  povinný  dodržiava  protipožiarne,  bezpe nostné,  hygienické  predpisyť č
a všetky  príkazy,  ktoré  súvisia  s jeho  bezpe nos ou  aleboč ť  resocializa nýmč
programom.

17. Klient je povinný hradi  platby za pobyt pod a  zmluvy podpísanej so štatutárnymť ľ
zástupcom ReSocia, n.o. podpísanej pri prijatí do RS resp. pod a jej alšieho dodatku.ľ ď
18.Návštevy  na  izbách  sú  povolené  iba  so  súhlasom  službukonajúceho  a  to:  od
pondelka  do  piatku  v ase  od 15:30  –  20:00  hod.  ( as  od 8:00  do 15:30  hod  ječ č
venovaný individuálnym a skupinovým formám terapií). V sobotu a nede u  vľ  ase  odč
14:00   -   21:00  hod.   ( as  od  8:00  do  14:00  hod  je  venovaný  sanitárnym  ač
hospodárskym innostiam).  Pod pojmom „návšteva“ rozumieme viac ako 10 minút,č
ktoré  strávime  v inej než „vlastnej“ izbe.

Upozor ujeme,  že  nedodržiavanie  Interných  poriadkových  smerníc  môže  vies  kň ť  
ukon eniu resocializa ného programu ač č  rozviazaniu zmluvy s klientom.


