CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO
Regulamin pobytu mieszkańca

1. Mieszkańcem Centrum Integracji Pro Domo (dalej: Centrum) może zostać osoba
opuszczająca zakład karny lub areszt śledczy, która z różnych przyczyn nie może lub nie
powinna wrócić do swojego środowiska po odbyciu zasądzonej kary.
2. Osoba zakwalifikowana do pobytu w Centrum musi zgłosić się w dniu opuszczenia jednostki
penitencjarnej i nie być pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
3. Osoba zakwalifikowana do pobytu w Centrum przyjmowana jest na okres próbny, który
wynosi 14 dni. Łączny przewidywany okres pobytu wynosi 3 miesiące (90 dni).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy.
4. Po przyjęciu do Centrum ustala się indywidualny kontrakt, do którego realizacji mieszkaniec
jest zobowiązany podczas pobytu w Centrum.
5. W trakcie okresu próbnego, mieszkaniec zobowiązany jest do podjęcia zatrudnienia oraz
regularnego korzystania z oddziaływań terapeutycznych oferowanych przez Centrum lub
inny właściwy podmiot oferujący pomoc leczniczą, terapeutyczną lub korekcyjnoedukacyjną, w zależności od wskazań wynikających z kontraktu lub wprost z orzeczenia
Sądu.
6. W trakcie pobytu mieszkaniec ma możliwość korzystania z porad prawnych, doradztwa
zawodowego, porad psychologicznych oraz konsultacji z terapeutą uzależnień.
7. W trakcie pobytu w Centrum mieszkaniec obowiązany jest do poddaniu się oddziaływaniom
psychoedukacyjnym, konsultacji psychologicznej oraz psychiatrycznej, jeśli takie będą
wskazania psychologa.
8. Mieszkańcy mają zapewniony pobyt całodobowy w Centrum w pokoju dwuosobowym oraz
podstawowe wyżywienie przez cały okres pobytu.
9. Mieszkaniec zobowiązany jest do pełnego wykonywania obowiązków nałożonych przez Sąd
i rzetelnej współpracy z kuratorem sądowym oraz personelem Centrum.
10. Mieszkaniec zobowiązany jest do utrzymania pełnej abstynencji od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych (za wyjątkiem nikotyny) w trakcie pobytu w Centrum.
11. Mieszkaniec jest zobowiązany do okresowego poddawania się badaniu na obecność
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych na prośbę pracownika Centrum.
12. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz stosowania agresji fizycznej i słownej.

13. Mieszkaniec zobowiązany jest do powrotu do Centrum najpóźniej o godz. 21:00.
W indywidualnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zgody na późniejszy powrót po
ustaleniu okoliczności z personelem Centrum.
14. Mieszkaniec może przyjmować gości na terenie Centrum za wiedzą i zgodą personelu. Gość
powinien opuścić teren Centrum najpóźniej o godz. 21:00.
15. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja nie ponosi odpowiedzialności za mienie mieszkańca.
16. Mieszkaniec zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie Centrum, a także do
dbałości o wyposażenie, które stanowi własność Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.
17. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub awarii sprzętu, wyposażenia lub obiektu,
mieszkaniec zobowiązany na jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie personelu
Centrum.
18. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy mieszkańcami, ingerencji na teren
obiektu osób trzecich lub innych sytuacji problemowych, mających miejsce na terenie
Centrum w czasie nieobecności personelu, mieszkańcy zobowiązani są do niezwłocznego
poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika Centrum drogą telefoniczną.
19. W przypadku łamania punktów niniejszego Regulaminu kierownictwo Centrum może
zadecydować o natychmiastowym, dyscyplinarnym opuszczeniu ośrodka przez mieszkańca.
20. W przypadku usunięcia mieszkańca z Centrum w trybie dyscyplinarnym, przyjęcie do
ośrodka może się odbyć tylko za zgodą kierownika Centrum.
21. Mieszkaniec wyraża zgodę na pozyskanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu i udziału w tym projekcie.
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