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

COR centrum n. o. 

 

sídlo:  

Osloboditeľov 13, 976 32 Badín 

miesto výkonu:  

Janka Jesenského 889/2, 963 01 Krupina 

e-mail: corcentrum@gmail.com 

telefón: 0904 610 010 

web stránka CDR: www.corcentrum.sk 

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre klienta závislého 

na:  

 

 

(vypíšte typ drog) 

 

Klienti závislí od alkoholu, opiátov, amfetamínov, kokaínu, sedatív, 

hypnotík, prchavých látok a patologický hráči (gambleri). Všetky 

formy závislosti okrem tabaku. 

cieľová skupina CDR: 

 

pohlavie: 

 muži, ženy  

vek:  

 

 

 

 

plnoleté fyzické osoby 

utvorené podmienky na 

závisléhodospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

 

nie 

formy pobytu:  

 

 

 

dobrovoľná 

Kapacita CDR: 

 

 

25 klientov 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

 

18 mesiacov 

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

Cieľovou skupinou sú plnoleté FO s diagnózou závislosti, vo veku od 

18 do 62 rokov po splnení podmienok uvedených v Resocializačnom 

programe centra. Resocializačný program v centre je postavený 

a funguje na princípoch jednej komunity, v rámci ktorého klienti 

postupujú v systéme 4 fáz. Prechod medzi fázami je stanovený 

presnými pravidlami. Voľba využívaných metód, techník a činností 

vychádza z problémov, potrieb a Individuálneho plánu klienta. 

Odborný tím centra s príslušnou kompetenciou využíva a realizuje 

nasledujúce metódy, techniky, činnosti a nástroje: nácvik pracovných 

zručností, psychologickú pomoc a starostlivosť, komunitu, denný 

režim, relaxačné techniky, edukáciu, relaxáciu hudbou a umením, 

športovú činnosť, sociálne poradenstvo. Nácvik pracovných zručností 



prebieha  v tvorivej a krajčírskej dielni. Vyrábajú sa dekoračné, 

úžitkové predmety, komponenty pre miestnu výrobnú prevádzku 

a realizujú sa dobrovoľné  aktivity v okolí.  Významnou súčasťou je 

starostlivosť o každodenný chod centra.  

 

podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

1.Diagnostikovaná diagnóza závislosť od drog, alkoholu 

a patologického hráčstva. 

2. Žiadosť o prijatie do centra pre deti a rodiny /ďalej len centrum/. 

3. Odporúčanie lekára so špecializáciou v odbore psychiatria, 

4.Odporúčanie orgánu SPODaSK Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa (je možné prijať aj bez tohto 

odporúčania ako samoplatcu v súlade s § 57 ods. 6).  

5. Absolvovanie dlhodobej alebo detoxifikačnej liečby  

v zdravotníckom zariadení pre liečbu závislosti.  

6. Preukázateľná abstinencia v čase prijímania do centra. 

7.Prejavenie súhlasu s dobrovoľnou účasťou na Resocializačnom 

programe. 

8.Uzatvorenie písomnej zmluvy medzi centrom a plnoletou fyzickou 

osobou. 

9.V rámci prijímacieho procesu sa u klienta zisťuje, či trpí akútnym 

alebo chronickým prenosným ochorením alebo je bezpríznakovým 

prenášačom takéhoto ochorenia (Potvrdenie o bezinfekčnosti). 

poznámky: 

 

 

Centrum funguje s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie údajov 

do aplikácie VYSU  

Zubáková  Helena  0904 610 010 

priezvisko meno telefón 

 


