Názov Centra pre deti a rodiny na vykonávanie resocializačného programu (CDR):
ReSocia, n.o.
sídlo:

072 62 Petrovce č. 2

miesto výkonu:

e-mail:

072 62 Petrovce č. 2, dve skupiny po 15 klientov
040 00 Košice – Ťahanovce, Na Sihoti 20, 1 skupina 10 klientov
044 41 Rozhanovce, ulica SNP č. 2, 1 skupina 15 klientov
067 04 Repejov č. 19, 1 skupina 15 klientov
office@resocia.sk

telefón:

+421 56 6593100

web stránka CDR:

www.resocia.sk

CDR zabezpečuje
resocializačný program
pre klienta závislého
na:

(vypíšte typ drog)
alkohol, patologické hráčstvo, psychoaktívne látky (pervitín, heroín a
iné)

cieľová skupina CDR:

pohlavie: (muži, ženy) muži a ženy

vek:

- plnoleté fyzické osoby od 18 do 62 rokov fyzického veku

utvorené podmienky na nie
závislého dospelého
rodiča spolu
s dieťaťom:
formy pobytu:

Dobrovoľná

Kapacita CDR:

70 miest

dĺžka trvania
resocializačného
programu

24 mesiacov

stručný popis
resocializačného
programu CDR:

Resocializačný program vychádza z poznatkov bio – psycho sociálneho modelu prístupu k liečbe závislých osôb, pretože nadväzuje
priamo na predchádzajúcu zdravotnú starostlivosť poskytnutú
v špecializačnom odbore psychiatria a je založený na skupinovom aj
individuálnom prístupe v priebehu svojho pobytu prechádza klient
postupne štyrmi fázami resocializačného programu, ktoré sú
koncipované tak, aby čo najlepšie prispievali k osobnostnému rozvoju
smerujúcemu k posilneniu motivácie žiť bez drog, závislostí
a navrátenie sa do spoločnosti.
V procese resocializácie sú najčastejšie využívané nasledujúce metódy
a formy činnosti: nácvik pracovných zručností a činnosti na ich
udržanie, tematické vzdelávacie a diskusné skupiny, sociálna práca,
špeciálne sociálne poradenstvo, psychologická starostlivosť,
starostlivosť o zdravotný stav klientov, utváranie podmienok pre

voľnočasové aktivity, kultúrnu a športovú činnosť.
podmienky prijatia
klienta do CDR:

poznámky:

a) absolvovaná detoxikačná liečba (najmenej 3 – 4 týždne),
b) odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
psychiatria,
c) odporúčanie OSPOaSK ÚPSVaR podľa miesta trvalého
bydliska žiadateľa (neplatí pre samoplatcov),
d) vstup do RS bez prítomnosti psychoaktívnych/návykových
látok ako aj bez prebiehajúcich rozvinutých abstinenčných
príznakoch tesne po odňatí látky,
e) platné osobné doklady,
f) potvrdenie o bezinfekčnosti (ak neprichádza priamo zo
zdravotníckeho zariadenia) ,
g) v prípade duálnych diagnóz v stabilizovanom stave (nastavená
farmakoterapia, absolvované preliečenie),
h) písomný súhlas s dohodou o podmienkach realizácie
individuálneho resocializačného plánu (ďalej IRP“) a s výškou
a spôsobom úhrady za vykonávanie RP v centre.
Na miestach výkonu Petrovce, Rozhanovce a Repejov vykonávame a
naďalej plánujeme vykonávať resocializačný program aj pre ženy
a mužov.
Na mieste výkonu Košice (Ťahanovce) vykonávame resocializačný
program iba pre mužov.

Osoba zodpovedná za
nahrávanie
a aktualizovanie
údajov do aplikácie
VYSU

Milián

Roman

+421940124027
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