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

Nádej-Reménység, n.o. 

 

sídlo: Hlavná 196, 946 21  Veľké Kosihy 

 

miesto výkonu: Hlavná 196, 946 21  Veľké Kosihy 

 

e-mail: nadej@resocializacia.sk  

telefón: 035 / 7797150, 0905 140037 

web stránka CDR: www.resocializacia.sk 

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre klienta závislého 

na:  

 

 

- alkohole 

- nelegálnych drogách 

- hracích automatoch 

- iných nelátkových závislostiach 

 

cieľová skupina CDR: 

 

pohlavie: muži 

vek:  

 

 

 

- plnoleté fyzické osoby 

utvorené podmienky na 

závislého dospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

nie 

formy pobytu:  

 

 

dobrovoľná (na odporučenie orgánu sociálnoprávnej ochrany) 

Kapacita CDR: 

 

15 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

18 mesiacov 

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

Svoj resocializačný program vymedzujeme do troch fáz. V prvej fáze 

sa sústreďuje na zdravú komunikáciu, úprimnosť: na aktívnu účasť 

klienta, ktorý uznáva svoju závislosť a bezmocnosť a stáva sa 

schopným žiadať o pomoc a prijať pomoc. V druhej fáze ide o rozvoj 

schopnosti pracovať v skupine, o rozvoj osobnosti, zdravé 

sebapoznanie. V tretej fáze sa pracuje na rozvoji zdravej sebadôvery, 

na prijatí a posilnení zodpovednosti, na rozvoji v riešení a spracovaní 

konfliktov.  

Kreatívna (1. fáza) a pracovná výchova (2. a 3. fáza) sú 

neodmysliteľnou súčasťou programu. Nácvikom pracovných zručností 

pripravujeme svojich klientov na zvládanie výziev, ktoré dáva 

každodenný život a pracovný trh. Sme otvorení pre udržovanie 

kontaktu so svojimi klientmi po ich výstupe z centra: pre ďalšie 
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poradenstvo vo forme telefonického, alebo elektronického kontaktu 

a pre ich účasť na pravidelných stretnutiach našej svojpomocnej 

skupiny.  

podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

Na základe podanej žiadosti – Žiadosť a údaje, Príprava žiadateľa na 

osobný pohovor, odporúčania odborníka (psychiatra) a odporúčania 

orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). 

Centrum nevie prijať rodiča (závislého) s dieťaťom a klienta 

s imunodeficienciou.  

O prijatí rozhodne riaditeľ CDR po osobnom pohovore so žiadateľom 

(a jeho opatrovníkom) a príbuzným(i).  

Na prijímacom pohovore žiadateľ (a jeho opatrovník) a príbuzní sú 

oboznámení s resocializačným programom centra, dohodne sa o forme 

financovania, o vzájomnej spolupráci a o aktívnej účasti obyvateľa 

a príbuzných na resocializačnom programe. Využitím možnosti stať sa 

členom komunity – vlastným rozhodnutím – vstupuje žiadateľ do 

procesu riešenia svojej závislosti (podpisom zmluvy). 

poznámky: 

 

 

 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie 

údajov do aplikácie 

VYSU  

Tóth Peter 035 7797150 

priezvisko meno telefón 

 

 


