
Názov Centra pre deti a rodiny na vykonávanie resocializačného programu (CDR):  
 

OZ – Adam, Centrum pre deti a rodiny Adam 

sídlo:  

Tesáre 344, 956 21  Tesáre 

miesto výkonu:  

Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45  Gbely - Adamov 

e-mail: bozikova.slavomira@gmail.com 

roman.bozik@stonline.sk  

telefón: 0907 779 666 

web stránka CDR: www.rsadam.wbl.sk  

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre klienta závislého 

na:  

 

 

S primárnou diagnózou závislosť od psychoaktívnych látok alebo 

s primárnou diagnózou nelátkovej závislosti 

cieľová skupina CDR: 

 

pohlavie: muži 

vek:  

 

 

 

- plnoleté fyzické osoby 

utvorené podmienky na 

závislého dospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

nie 

formy pobytu:  

 

 

pobytová, celoročná 

 

Plnoleté fyzické osoby, ktoré sú zaradené po splnení zákonom (zákon 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) 

stanovených podmienok do centra  

- na základe odporúčania SPODaSK a dohody medzi plnoletou 

fyzickou osobou a centrom,  

- na základe dohody medzi plnoletou fyzickou osobou a centrom.  

 

Kapacita CDR: 

 

15 plnoletých fyzických osôb 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

12 až 24 mesiacov 

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

Resocializačný program má 4 fázy: 1. Adaptačno-motivačná, 2. 

Nápravná (konfrontačná), 3. Sociálno-rehabilitačná (rozhodujúca), 4. 

fáza: Reintegračná (prípravná)  

Špecializované formy práce s plnoletou fyzickou osobou: 

1. Nácvik pracovných zručností: 
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- Bežný chod centra – nácvik bežných domácich prác, starostlivosť 

o seba a svoje okolie. 

- Remeselné zručnosti, starostlivosť o záhradu – získavanie rôznych 

remeselných zručností a starostlivosť o domáce zvieratá a záhradu.  

2. Rekreačný pobyt, pohybové aktivity, interakcia so zvieraťom 

3. Výchova umením, čítanie literatúry, počúvanie hudby 

Každá plnoletá fyzická osoba a jeho príbuzní majú možnosť aj po 

ukončení resocializačného programu obrátiť sa na centrum pre ďalšiu 

odbornú pomoc. Môžu sa zúčastňovať individuálneho sociálneho a 

psychologického poradenstva a jednotlivých vybraných aktivít centra.  

podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

Podmienky prijatia plnoletej fyzickej osoby na vykonávanie 

resocializačného programu:  

- splnenie podmienky cieľovej skupiny,  

- vlastné rozhodnutie a motivačný pohovor,  

- splnenie podmienky predchádzajúceho poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti v špecializovanom odbore psychiatria v ústavnom 

zariadení a na základe odporúčania psychiatra, že plnoletá fyzická 

osoba môže byť zaradená do resocializačného programu centra,  

- podmienka negatívneho výsledku skríningu,  

- platný občiansky preukaz a karta poistenca.  

poznámky: 

 

 

 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie 

údajov do aplikácie 

VYSU  

PhDr. Božik, Ph.D. Roman 0907 779 999 

priezvisko meno telefón 

 

 

 

 


