
Regulamin Społeczności Terapeutycznej 
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Zaburzeniami Psychicznymi – Podwójne Diagnozy 

44-100 GLIWICE ul. Dębowa 5  
 

1. Członek społeczności terapeutycznej ma obowiązek zachować w czasie pobytu na oddziale abstynencję 

alkoholową, narkotyczną i seksualną. 

2. Członek społeczności terapeutycznej nie może zachowywać się agresywnie w czasie pobytu   na oddziale 

(dotyczy to agresji fizycznej i słownej) 

3. Członek społeczności terapeutycznej nie może samowolnie opuszczać oddziału ani też oddalać się od 

grupy, z którą jest na zajęciach poza oddziałem. 

4. Nieprzestrzeganie punktów 1-3 może w konsekwencji zakończyć się natychmiastowym usunięciem z 

oddziału. 

5. Członek społeczności terapeutycznej ma obowiązek aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

objętych programem oddziału 

6. Członek społeczności terapeutycznej jest zobowiązany do wykonywania bez dyskusji  poleceń wydanych 

przez osoby funkcyjne, które są wybrane przez społeczność oraz poleceń wydanych przez personel 

terapeutyczny. 

7. Członków społeczności terapeutycznej obowiązuje punktualność. 

8. Palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach i czasie określonym w spisanych 

ustaleniach społeczności. 

9. Członkowie społeczności korzystają z telefonu oddziałowego do kontaktu z rodziną w ustalonych 

godzinach. 

10. Członek społeczności terapeutycznej jest zobowiązany do dbania o czystość w oddziale przez cały dzień 

oraz dbania o własną higienę(raz na dzień się kąpie, ubiera się czysto i schludnie oraz dba o to żeby być 

ogolonym do porannego spotkania). 

11. Pacjent może przebywać w kuchni w wyjątkowych sytuacjach tylko za zgodą personelu 

terapeutycznego. 

12. Członek społeczności terapeutycznej odpowiada materialnie za szkody, jakie spowoduje na terenie 

oddziału. 

13. Członek społeczności terapeutycznej nie może posiadać przedmiotów wartościowych oraz sprzętu 

elektronicznego. Powyższe przedmioty i pieniądze składa się w depozycie. 

14. Członek społeczności terapeutycznej ma do wykorzystania w ciągu miesiąca, z własnych pieniędzy, 

kwotę nie większa niż 360PLN, które może wydać na własne potrzeby. Zakupy odbywają się raz w 

tygodniu. 

15. W przypadku samowolnego oddalenia się z Oddziału, pacjent będzie mógł odebrać swoje pieniądze na 

następny dzień roboczy w godzinach pracy administracji. 

16. Cisza nocna trwa od 22:30 do 6:00. Od godziny 22:30 pacjent ma obowiązek przebywać w swojej sali 

przygotowany do odebrania ciszy. 

17. Odwiedziny rodzin odbywają się raz w miesiącu we wcześniej ustalonym terminie. Zaleceniem jest, aby 

rodzina uprzednio wzięła udział w spotkaniu edukacyjnym dla osób bliskich odbywającym się przed 

odwiedzinami. 

     Biorąc pod uwagę wskazania terapeutyczne, spotkania mogą odbywać się w innym terminie niż w/w, po 

uzgodnieniu z prowadzącym terapeutą. 

18. Członek społeczności terapeutycznej ma obowiązek przestrzegania innych spisanych ustaleń 

społeczności.  
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