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

o.z. VICTUS, Resocializačné centrum FILIUS PAUL 

 

sídlo: Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina 

 

miesto výkonu: Zvolenská cesta 51, 963 01 Krupina 

Žibritov 9, 963 01 Krupina 

e-mail: victus@post.sk, victuska@gmail.com 

telefón: 00421 917 854 932 

web stránka CDR: www.victuska.eu 

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre klienta závislého 

na:  

 

 

alkohol, drogy t. j. kokaínového typu opiátového typu, 

amfetamínového typu, halucinogénneho typu, kanabisového typu, 

organických rozpúšťadiel, syntetické drogy a ostatné druhy drog (napr. 

na lieky) alebo patologické hráčstvo 

cieľová skupina CDR: 

 
pohlavie: muži, ženy, deti 

vek:  

 

 

 

- deti aj s neukončenou školskou dochádzkou 

- plnoleté fyzické osoby 

utvorené podmienky na 

závislého dospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

nie 

formy pobytu:  

 

 

dobrovoľný pre plnoleté fyzické osoby, dobrovoľný pre deti, deti 

na základe nariadeného neodkladného opatrenia, deti na základe 

výchovného opatrenia  

Kapacita CDR: 

 
21 dospelých  

12 detí 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

24 mesiacov 

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

V rámci celého res. programu je 5 fáz, ktorými klient prejde podľa 

osobnostných a psychických zdatností. V rámci pracovných činností sa 

v centre pracuje na gazdovskom dvore, kde sa učíme sebaobslužným 

činnostiam v rámci potrieb celej komunity v záhrade, chovanie zvierat, 

výroba z dreva (stolárstvo, rezbárstvo), krajčírska dielňa a tvorivé 

dielne. Pranie a žehlenie posteľnej a osobnej bielizne klientov. Príprava 

celodennej stravy pre klientov centra. Po adaptácii a získaní tretej fázy 

je možné v rámci res. programu sa zamestnať na pracovnú zmluvu. 

Po ukončení resocializačného procesu je klientovi (či už dospelému 

alebo dieťaťu) odporúčaná  pravidelná účasť na stretnutiach 

(sedeniach, rôznych aktivitách, či činnostiach,...) v kluboch pre 

závislých v procese uzdravovania v mieste alebo okolí bydliska.  

mailto:victus@post.sk


podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

Prijatie dieťaťa na základe dohody - pri nástupe zákonný zástupca 

preukazuje absolvovanie strednodobej štvortýždňovej liečby 

v ústavnom zdravotníckom zariadení na oddelení ktoré poskytuje 

starostlivosť v špecializovanom odbore detská psychiatria a dieťa má 

určenú diagnózu závislosť. Taktiež musí byť doložená overená kópia 

rodného listu a veci osobného charakteru. 

Prijatie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu o uložení 

neodkladného alebo výchovného opatrenia - je umiestnené za 

prítomnosti príslušného kurátora alebo zákonného zástupcu dieťaťa. 

Pred nástupom musí dieťa byť oboznámené do akého typu zariadenia 

ide byť umiestnené a mať základné informácie o tom, čo ho čaká 

v rámci resocializačného programu. Pri nástupe zákonný zástupca 

alebo kurátor predloží originál rozhodnutia o uložení výchovného alebo 

neodkladného opatrenia, ktoré je vykonateľné. predloží sociálnu správu 

o osobných pomeroch dieťaťa, prepúšťaciu správu z strednodobej 

liečby na pedopsychiatrii v trvaní minimálne štyri týždne a overenú 

kópiu rodného listu. Ďalej sú to veci osobného charakteru. 

Prijatie plnoletej fyzickej osoby na základe dohody s odporučením 

orgánu SPODaSK – pri nástupe plnoletá fyzická osoba predloží 

doporučenie od psychiatra, odporučenie zo ÚPSVR SPODaSK a veci 

osobného charakteru 

poznámky: 

 

 

 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie údajov 

do aplikácie VYSU  

Štímelová, Mgr. Lýdia 0917 854 932 

priezvisko meno telefón 

 
 


