,'DOM NADZIEI'
,,Dom Nadziei'' jest noclegownią i schronieniem dla osób bezdomnych. Celem
Stowarzyszenia jest niesienie pomocy i wsparcia ludziom, którzy zna|eźlisię w trudnej
sytuacji życiowej. KaŻdy, kto korzysta z pomocy w ,,Domu Nadziei'', ma prawo do
'spokojnego i be.zpiecznegoprzebywania w schronisku. Dlatego osoby które przebywają
w schronisku są zobowiązane do zaakceptowania i przestrzegania poniższego
regulaminu.

WrwNprRzNY Rncur-.ł.n,rlN''DoMU
NłozIEI''

, I. Schronisko jest miejscem pobytu osób bezdomnych prowadzonym ptzez
Chtześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zgodnie z etykąchrześcijańską.
2. Do schroniska nie będąprzyjmowane osoby:
- pod wpływem alkoholu,
- agresywne i wulgarne w swoim zachowaniu,
- ptzywoŻoneptzez służbypo rządku publicznego/Policj a,Straż Miej ska/
osoby budzące wątpliwościco do stanu zdrowia - bez Szpitalnej Karty Informacyjnej z
pisemną zgoda|ękarza na pobyt w tego typu placówce,
- upośledzoneumysłowo./ brak pełnejświadomości
np. deliriumi.
3. Absolutnie zakazane jest posiadanie i używanie napojów alkoholowych pod
jakąkolwiek postaciąoraz narkotyków. Przebywanie na terenie Domu w stanie
nietrzeźwym jest niemożliwe! Za złamanie tego punktu regulaminu grozi
natychmiastowe wydalenie z Domu.
4, Zakazanejest używanie wulgarnych słów iwytaień.
5. Palenie papierosów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
6. obowiązkowy udział w pracach porządkowych na rzęcz Domu: sprzątanie
pomieszczeń i terenu należącego do schroniska.
7. KaŻdy bezdomny ma obowiązek utrzymywaó porządek i czystośćw pokoju,
pomieszczeniach oraz na terenię schroniska.
8. IJdział w pracach na tzecz Domu w ramach terapii poprzez pracę jest
obowiązkowy.
9. Udział w organizowanych spotkaniach, wykładach, (indywidualnych oraz
grupowych) będących częściąrea|izacji programu wychodzenia z bezdomności
oraz aktywizacji zawodowej jest obowiązkowy.
10.Należy utrzymywaó czystośói higienę osobistą oraz porządek w pokojach.
1l. o godzinie 20:00 obecnośówszystkich domowników w Domu jest obowiązkowa
(wyjątek stanowią wyjściauzgodnione).Cisza nocna jest od godz' 22:00 do 6:00
rano.
|2,Dalsze i dłuisze opuszczanie Domu powinno być uzgodnione i wpisane do zeszytu
vYyjśó.
13. Spożywanie posiłków tylko na stołówce.
|4. Rzeczy wnoszone do Domu na|eŻyuzgodnió z kierownikiem.
15.Zmiany dokonywane na salach (domowników lub wyposażenia) również, mają
byó uzgodnione z kierownictwem.
16. Po opuszczeniu Domu rzeczy pozostawione na|eżyodebraó do tygodnia czasu. Po
tym terminie schronisko nie odpowiada za nie.
ZŁAMANIE
KToREGoKoLWIEK
Z
NATYCHMIASTOWYM
WYDALENIEM

PUNKToW
REGULAMINU
ZE SCHRONISKA!!

GROZI

Przyjmuję do wiadomości,zgadzam
się z regulaminem
Domu i zobowiązujęsię do jego przestrzegania.
Data i podpis

