REGULAMIN PORZĄDKOWY DOMU PRACY ZE STRESEM LIFE HAVEN
1. Klient zgłaszający się do Domu Life Haven, powinien podać się pierwszej konsultacji
terapeutycznej.
2. Klient zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu
terapeutycznego, a także do przestrzegania ustalonego regulaminu porządkowego,
podpisanego kontraktu i zarządzeń porządkowych LIFE HAVEN
3. Klientowi nie wolno przyjmować jakichkolwiek leków ani poddawać się jakimkolwiek
zabiegom bez zalecenia lekarskiego i terapeutycznego
4. Od klienta wymaga się w szczególności:
•

przestrzegania zasad kultury osobistej, życzliwości i spokoju wobec innych klientów,
personelu i osób odwiedzających ośrodek,

•

powstrzymywania się od zachowań agresywnych (werbalnych i niewerbalnych),

•

utrzymywania zasad porządku i czystości oraz zasad higieny osobistej,

•

stosowania się do zasad bezpieczeństwa i porządku dnia,

•

przebywania w wyznaczonych dla niego miejscach,

•

poddawania się badaniu trzeźwości na każde wezwanie personelu Domu pomocy

•

cisza nocna w ośrodku trwa od 23:00 do 6:00

•

przestrzegania całkowitego zakazu spożywania izotoników i napoi energetycznych

5.

Klient ma prawo do tymczasowego i krótkoterminowego opuszczenia terenu DOMU
LIFEHAVEN, wyłącznie za zgodą personelu terapeutycznego, informując o celu wyjścia i
czasie powrotu oraz podpisując dokument „Przepustka”. Powrót z przepustki max do 22.00.

6.

Klient spożywa posiłki w jadalni. Nie wolno przechowywać i spożywać na terenie Domu LIFE
HAVEN artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia. Przechowywanie własnych
artykułów żywnościowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach w podpisanych
pojemnikach. Zapewniamy 3 posiłki dziennie oraz dodatkowo wodę mineralną, kawę,
herbatę, owoce, jogurty ciastka

7.

Palenie tytoniu może odbywać się tylko poza budynkiem, w miejscu do tego wyznaczonym.
Klient powinien zastosować się do zaleceń terapeuty w zakresie ograniczenia palenia
tytoniu.

8.

W DOMU LIFE HAVEN obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, sprzedaży, posiadania,
spożywania, podawania napojów alkoholowych i innych substancji uzależniających w tym
również wszelkich napojów energetycznych, zakaz uprawiania gier hazardowych i
przyjmowania leków bez zalecenia

9.

W DOMU LIFE HAVEN obowiązuje całkowity zakaz tworzenia par i kontaktów seksualnych.

10. Z telefonu komórkowego, który jest własnością klienta można korzystać tylko w czasie
wolnym.
11. Na zajęcia grupowe NIE WNOSIMY TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH.

12. Klient zobowiązany jest szanować mienie DOMU LIFE HAVEN. Jest odpowiedzialny za
rzeczy oddane mu do użytku na czas pobytu. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za
szkody powstałe z jego winy.
13. Klient zgłaszający się do DOMU LIFE HAVEN może pieniądze i rzeczy wartościowe umieścić
w depozycie. DOM LIFE HAVEN nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty
wartościowe będące w posiadaniu klienta.
14. Klient ma prawo do odwiedzin przez osoby bliskie w niedzielę w godzinach od 10.00 do
17.00. W czasie odwiedzin, klient powinien dbać, aby osoby odwiedzające go nie zakłócały
procesu pracy oraz spokoju innych klientów. Osoby odwiedzające są zobowiązane do
przestrzegania regulaminu DOMU LIFE HAVEN.
15. Klient zobowiązany jest do powiadomienia personelu o odwiedzinach i powiadomienia
odwiedzających o przestrzeganiu regulaminu
16. W razie niestosowania się do regulaminu personel Domu Life Haven ma prawo wypisania
klienta z pobytu w trybie natychmiastowym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Domu pracy ze stresem i bezsennością Life
Haven zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionych zasad, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

