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

Resocializačné centrum MANUS
Koceľova 2, 036 01 Martin

miesto výkonu:

Blažeja Bullu 4828/15, 036 01 Martin-Priekopa

e-mail:

ozmanus@gmail.com

telefón:

+421 915 844 102

web stránka CDR:

www.ozmanus.sk

CDR zabezpečuje
resocializačný program
pre klienta závislého
na:
cieľová skupina CDR:

muži vo veku od 18 rokov

vek:

plnoleté fyzické osoby od 18 rokov veku

-

všetky typy látkových závislostí okrem tabaku a kávy
patologické hráčstvo

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

dobrovoľná na základe písomnej dohody, pobyt musí odporúčať lekár –
psychiater a tiež kurátor Úradu PSVaR pre plnoleté fyzické osoby

Kapacita CDR:

15 miest

dĺžka trvania
resocializačného
programu
stručný popis
resocializačného
programu CDR:

od 15 do 18 mesiacov
IV fázy resocializačného programu (adaptačno-motivačná, nápravno –
výchovná, sociálno – rehabilitačná, reintegračná)
formy pracovných činností: spolupráca s komunitou, výpomoc
miestnym organizáciám, škole, drobné manuálne činnosti, práca
v areáli centra – údržba areálu, práca v záhrade, pestovanie zeleniny,
kvetov
ponuka spolupráce pre klientov, ktorí ukončili resocializačný program:
ponuka krátkodobého stabilizačného pobytu, individuálneho
psychosociálneho poradenstva, možnosť účasti na vybraných
skupinových aktivitách
Hlavným cieľom dlhodobého resocializačného pobytu je príprava na
úspešné zapojenie klienta do bežného života. Po riadnom ukončení
resocializačného procesu by mal byť klient, opierajúc sa ešte po istý
čas o vhodné formy doliečovania, pripravený zvládať nároky
každodennosti a obstáť v nich bez zlyhaní, pri postupne sa zvyšujúcom
komforte jeho spoločenského, rodinného a osobného života.

V niektorých prípadoch však rany spôsobené závislosťou vyžadujú,
aby bola klientovi aj po riadnom ukončení resocializačného programu
venovaná zo strany najbližších zvýšená miera pozornosti, podpory aj
pomoci dlhší čas.
Resocializačný program je zverejnený na webovom sídle centra
www.ozmanus.sk
podmienky prijatia
klienta do CDR:

-

-

-

vek od 18 rokov
absolvovaná liečba závislosti v zdravotníckom zariadení
(minimálne ústavná detoxikácia)
písomné odporúčanie lekára v špecializovanom odbore
psychiatria
písomné odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (kurátor pre plnoletú fyzickú osobu)
minimálne podaná žiadosť o dávku v hmotnej núdzi na
príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
podanie žiadosti o zaradenie do programu (písomne, mailom,
telefonicky – spísaním úradného záznamu so zamestnancom
centra, osobne),
poskytnutie súhlasu na prehliadku osobných vecí počas
resocializácie,
dobrovoľný nástup, ochota spolupracovať a podstúpiť dlhodobý
program

poznámky:
Osoba zodpovedná za
nahrávanie
a aktualizovanie
údajov do aplikácie
VYSU

Priezvisko
Hnilicová

Meno
Iveta

Telefón
0915 844 102

