CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM
Center 144
2393 Črna na Koroškem

ENOTE CENTRA
CUDV Črna

Dom Kovač

Dom Brunet

Bivalna skupnost Hiša sreče

HIŠNI RED
LAHKO BRANJE
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1. Kdaj so odprte enote centra?

Center, Dom Kovač in Dom Brunet so odprti
čez teden od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer.
Ob sobotah in nedeljah so odprti
od 8. ure zjutraj do 22. ure zvečer.
Vhod pri pisarnah je v letnem času odprt
od 6. ure zjutraj do 21. ure zvečer.
Vhod pri pisarnah je v zimskem času odprt
od 6. ure zjutraj do 19. ure zvečer.

Hiša sreče je od ponedeljka do petka odprta
od 14. ure popoldan do 22. ure zvečer.
V mesecu avgustu je Hiša sreče zaprta.
Takrat gredo stanovalci domov na počitnice.
Tisti stanovalci, ki ne gredo domov na
počitnice, se avgusta preselijo v center
v Črno na Koroškem.
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2. Kaj v centru delamo?

V vseh enotah vsak dan cel dan
potekajo različne stvari.

Učimo se,

delamo in

bivamo.
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3. Kdaj imamo obroke?

Zajtrk je od 6.30 do 8. ure zjutraj.

Malica je dopoldan od 9.30 do 10. ure.
Malica je popoldan od 16. do 16. 30 ure.

Kosilo je od 12. do 13.45 ure.
V Hiši sreče je kosilo ob
15.30 uri popoldan.

Večerja je od 18. do 19.30 ure zvečer.

Vsaka skupina gre na zajtrk, kosilo in večerjo
takrat, ko je napisana na urniku.
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4. Kaj se v centru dogaja ponoči?
Od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj je
nočni počitek.
To pomeni, da smo takrat v sobah in spimo.

Ponoči dežura med tednom
7 delavk ali delavcev, med vikendom
pa 5 delavk ali delavcev.
1 delavka gre vsako noč
dvakrat na obhod
k Brunetu in h Kovaču.
V Hiši sreče od ponedeljka do petka
delavka dežura do 1. ure ponoči.

Nočni dežurni posebnosti vpišejo v zvezek
ali primerno ukrepajo.
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5. Kam ne smemo vstopati?

V nekatere prostore lahko vstopajo
samo osebe, ki imajo dovoljenje.
Taki prostori so kuhinja,
naprave za plin, elektrika,
kurilnica in deponija kurilnega olja.
V takih prostorih se lahko poškodujemo.
Ljudje, ki tam delajo,
morajo nositi zaščitno obleko.

Cesta do Centra mora biti vedno prosta,
da se lahko do Centra pripeljejo nujna vozila.
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6. Kdaj gremo lahko v telovadnico ali učno
kuhinjo?
V telovadnico, bazen, učno kuhinjo,
prostor za sproščanje in fitnes
lahko gremo, ko smo napisani na urniku.
Kadar ni nihče napisan na urniku,
so ti prostori zaklenjeni.
Takrat jih lahko uporabljamo,
če se tako dogovorimo z odgovorno osebo.
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7. Kdaj so obiski?
Starši, rejniki in sorodniki lahko
pridejo na obisk vsak dan.
Vsak dan se lahko z njimi pogovarjamo
po telefonu.
Obiščejo nas lahko tudi drugi ljudje,
če se dogovorimo z odgovorno osebo.

Obiskov in telefona ne moremo imeti ponoči,
ko je nočni počitek.

8. Ali lahko manjkamo pri pouku ali v službi?
Če manjkamo, moramo to takoj sporočiti
in se opravičiti.
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9. Kdaj hudo kršimo hišni red?
Hišni red hudo kršimo, kadar:
Smo žaljivi in grobi do otrok,
mladostnikov in odraslih iz centra.
Smo žaljivi in grobi do zaposlenih.
Smo žaljivi in grobi do obiskovalcev.

Smo nasilni in se tepemo.

Nalašč poškodujemo,
uničimo ali ukrademo
tuje stvari.

Kadar storimo tak prekršek,
dobimo ukrep.
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10. Ali lahko v prostore centra
prinesemo alkohol?
V center, k Brunetu, h Kovaču in v Hišo sreče
ne smemo prinesti in piti alkohola.
Ne smemo prinesti in jemati mamil.

11. Ali lahko v centru kadimo?

V centru lahko kadimo samo v kadilnici.
Pri Brunetu, Kovaču in v Hiši sreče
ne smemo kaditi.

12. Kdo skrbi za red in čistočo v centru?
Za red in čistočo skrbimo vsi.
Za red in čistočo smo odgovorni
uporabniki in delavci.
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13. Ali naj denar in drage stvari
nosimo s seboj?
Ne.
Denarja in dragih stvari ne nosimo s seboj.

14. Ali moramo pri delu imeti
delovno obleko in zaščitna sredstva?
Delovno obleko in zaščitna sredstva
moramo uporabljati,
kadar se lahko pri delu
umažemo ali poškodujemo.

15. Ali gremo lahko uporabniki ven?
Seveda lahko gremo ven.
O tem se moramo prej dogovoriti z
vodjem skupine ali enote ali
odgovornim delavcem.
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16. Ali lahko uporabljamo mobilni telefon?
Seveda lahko uporabljamo mobilni telefon,
vendar ne med poukom ali delom.

17. Ali so v centru še kakšna druga pravila?
V centru imamo še druga pravila.
Preberi si
KAKO SE MORAJO OBNAŠATI OTROCI,
MLADOSTNIKI IN ODRASLI V
CUDV ČRNA NA KOROŠKEM?
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