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Regulamin Ośrodka „Nowa Nadzieja”
w Janowicach Wielkich

Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa jako jedyną ucieczkę od niewoli.
1. Rozmowy i działania powinny  charakteryzować się pozytywnym nastawieniem do osoby  

Jezusa Chrystusa i nie mogą wywierać negatywnego wpływu na innych. Obowiązuje 
zakaz „luźnych” rozmów o przeszłości związanej z uzależnieniem oraz nawiązywanie 
niewłaściwych relacji emocjonalnych z osobami płci przeciwnej.

2. Używanie elektryczności, poza oświetleniem, wymaga uzgodnienia z pracownikami 
Ośrodka.

3.  Zakazane jest posiadanie magnetofonów, radia, telewizorów, kaset audio i video, 
walkmanów, discmanów czy płyt kompaktowych. Wyżej wymienione przedmioty przy przy-
jęciu będą deponowane.

4. Zakazane jest posiadanie telefonów komórkowych. Przy przyjęciu będą one deponowane. 
Ośrodek posiada ogólnie dostępny telefon na kartę. 

5. Udział w spotkaniach, pracach i posiłkach jest obowiązkowy. W razie potrzeby należy 
uzyskiwać zezwolenie na nieobecność.

6. Zakazane jest posiadanie i używanie napojów alkoholowych oraz narkotyków. Za ich 
posiadanie lub używanie następuje natychmiastowe wydalenie z Ośrodka.

7. Zakazane jest posiadanie i używanie papierosów. Za ich posiadanie lub używanie grozi 
natychmiastowe wydalenie z Ośrodka.

8. Zakazane jest posiadanie wszelkiego rodzaju wód toaletowych i perfum zawierających alko-
hol.

9. Leki wolno stosować za wiedzą wychowawców.
10. Opuszczenie Ośrodka wymaga uprzedniego zezwolenia. Samowolne opuszczenie terenu 

Ośrodka grozi wydaleniem.
11. Odwiedziny  osób spoza Ośrodka za uprzednią zgodą wychowawcy  dotyczą tylko rezy-

dentów na drugim i trzecim etapie. 
12. Wszelkie przesyłki pocztowe dla rezydentów będą kontrolowane przez pracownika 

w obecności rezydenta.
13. Z chwilą przyjęcia do Ośrodka pracownik Ośrodka kontroluje rzeczy osobiste przywiezione 

przez rezydenta pod kątem posiadanych leków, alkoholi, narkotyków oraz muzyki.
14. Pracownicy  Ośrodka zastrzegają sobie możliwość kontroli pokoi rezydentów w dowolnym 

czasie.
15. Kadra Ośrodka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia w dowolnym czasie testów na 

obecność: alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków.

16. Utrzymywanie czystości osobistej oraz w pokoju jest obowiązkiem każdej osoby  znajdującej 
się w Ośrodku.

17. Rezydent powinien posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne (Ośrodek nie ponosi odpow-
iedzialności za leczenie rezydenta w razie choroby). 

18. Za wykonaną pracę w ramach ergoterapii rezydent nie otrzymuje wynagrodzenia.
19. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
20. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

W przypadku rezygnacji rezydenta z dalszego udziału w programie lub przy dyscypli-
narnym usunięciu z Ośrodka wpłacone dofinansowanie nie ulega zwrotowi.
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Przyjąłem powyższe informacje i regulamin do wiadomości oraz zobowiązuję się do jego 
przestrzegania.

                                                                                      


