Názov resocializačného strediska (RS): FILIUS PAUL
sídlo:

OZ ,,VICTUS“, Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina

miesto výkonu:

Žibritov 9, 963 01 Krupina / Zvolenská cesta 51, 963 01 Krupina

e-mail:
telefón:

victus@post.sk, victuska@gmail.com
0917 854 932, 0911 346 806

web stránka RS:

www.victuska.eu

RS zabezpečuje
resocializáciu klienta
závislého na:

RS FILIUS PAUL umožňuje absolvovať resocializačný program
závislým klientom v resocializačnom stredisku. Umožňujeme sa
zapojiť do programu klientom so závislosťou na všetky druhy drog,
alkohol, gamblerstvo, duálne závislosti látkového i nelátkového
charakteru.
pohlavie: koedukovaná terapeutická komunita (muži aj ženy)

cieľová skupina RS:
vek:
utvorené podmienky na
závislého dospelého
rodiča spolu s dieťaťom:

formy pobytu:
kapacita RS:
dĺžka trvania
resocializačného
programu
stručný popis
resocializačného
programu RS:

podmienky prijatia
klienta do RS:

poznámky:
Dátum: 3.5.2017

- deti s neukončenou školskou dochádzkou
- deti s ukončenou školskou dochádzkou
- plnoleté fyzické osoby
nie
dobrovoľná, na základe nariadeného neodkladného
opatrenia/výchovného opatrenia
37 akreditovaných miest
počet fáz resocializačného programu – 5 (1-5), odporúčaná dĺžka
trvania resocializačného programu – 18 mesiacov
Práca a metódy práce s klientom: - základné metódy práce s klientom:
sociálne poradenstvo, individuálna a skupinová sociálna terapia a
psychoterapia, ergoterapia, terapia hrou, činnostná terapia, relaxačné
techniky, arteterapia, muzikoterapia, športová terapia, pohybové a
záujmové činnosti. Ďalšie aktivity: terénne terapeutické pobyty v
prírode, plávanie, cyklistika, turistika a pod. Vzdelávanie klientov
umožnené. Ďalej vykonávame skupinové sociálne poradenstvo pre
rodičov a rodinných príslušníkov klientov umiestnených v RS ako aj
otvorené skupiny pre rodinných príslušníkov a bývalých klientov. RS
vytvára podmienky formou posilňovacích pobytov aj pre bývalých
klientov, ktorí sú už zaradení do života. Realizujeme pravidelné NA
kluby.
Pri dobrovoľnom pobyte žiadosť o prijatie písomnou formou na adresu
sídla OZ „VICTUS“, alebo prevádzky resocializačného strediska
FILIUS PAUL, alebo e-mailom na adresu OZ, telefonicky na tel. čísle
0917 854 932, celoslovenská pôsobnosť, právoplatné
rozhodnutie/uznesenie súdu o uložení výchovného opatrenia alebo
predbežného opatrenia o výchovnom opatrení, absolvovanie odvykacej
liečby alebo detoxikácie, odporučenie na resocializačný pobyt od
psychiatra-adiktológa. Mať snahu a vôľu naučiť sa žiť bez návykovej
látky, schopnosť fungovať v komunite, ochotne spolupracovať na
problémoch v skupine, aktívne sa zúčastňovať na všetkých aktivitách a
režime zariadenia, dodržiavanie pravidiel zariadenia, ochota sociálneho
okolia klienta podieľať sa na resocializácii.

