
Centrum pre deti a rodiny na vykonávanie resocializačného programu  

Komunita Ľudovítov, n.o. 

 

 

sídlo: Šopy 3, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov 

 

miesto výkonu: Stredisko Ľudovítov okres Nové Zámky 

Stredisko Poloma okres Krupina 

 

e-mail:  komunitaludovitov@gmail.com; komunita.poloma@gmail.com 

telefón: stredisko Ľudovítov 0904 804 099; 035/6493985 

stredisko Poloma 0902 835 195 

web stránka CDR: www.komunita.sk 

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre klienta závislého 

na:  

 

 

 alkohol 

 drogy 

 nelátkové závislosti 

 

 pobytová forma 

 

cieľová skupina CDR: 

 

 muži a ženy 

vek:  

 

 

 

-dievčatá a chlapci od 15 – 18 rokov s neukončenou a ukončenou 

školskou dochádzkou 

-muži a ženy od 18 rokov 

utvorené podmienky na 

závislého dospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

nie 

formy pobytu:  

 

 

- dobrovoľný 

- na základe nariadeného neodkladného opatrenia vo veci 

uloženia výchovného opatrenia a na základe výchovného 

opatrenia s predpokladaným dátumom ukončenia pobytu 

najneskôr k 31.12.2019 

 

Kapacita CDR: 

 

stredisko Poloma: maloletí klienti 12 lôžok, 5 dievčat a 7 chlapcov 

                              dospelé fyzické osoby – ženy 4 lôžka, muži 6 lôžok 

stredisko Ľudovítov: dospelé fyzické osoby – ženy 10 lôžok, muži 15 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

18 - 24 mesiacov 

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

Resocializačný program je rozložený do 5 fáz - adaptačno motivačná, 

Sebapoznávacia fáza, fáza zmeny, resocializačná a integračná fáza. 

Dôraz je kladený na spoluprácu s rodinou, individuálnu a skupinovú 

prácu s klientom, športovú a záujmovú činnosť, vzdelávanie a vedenie 

k prosociálnym hodnotám a podľa záujmu klienta k spiritualite. 

Posilňujeme zručnosti vedúce k samostatnosti klienta typu varenie, 

pranie, žehlenie, upratovanie a práce okolo rodinného domu, práce 
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v záhrade. Obidve strediská majú vytvorené podmienky na 

farmoterapiu, klienti majú možnosť pracovať so psami, koňmi. 

 

podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

- vek klienta od 15 rokov 

- odporúčanie psychiatra na pobyt v resocializačnom centre 

- odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately 

- schopnosť klienta porozumieť programu centra, akceptovať ho 

a byť ochotný k stanoveniu spoločných cieľov individuálneho 

resocializačného plánu 

poznámky: 

 

 

Nemáme vytvorené podmienky pre klientov so závažnými zdravotnými 

problémami typu požiadaviek na bezbariérový prístup, klient so 

závažnou zmyslovou vadou alebo mentálnym obmedzením. 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie 

údajov do aplikácie 

VYSU  

   

Priezvisko 

PhDr. Gábrišová 

Meno 

Marcela 

Telefón 

0903 548 340 

 

 

 


