
 

 

 

A KÉK PONT ALAPÍTVÁNY KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSAINAK HÁZIRENDJE 

 

Amit nálunk lehet: 
- Konzultációt, pszichiátriai, pszichológiai segítségnyújtást, jogi tanácsadást, valamint 

különböző csoportokat igénybe venni. A szolgáltatásaink zömét ingyenesen tudjuk 
biztosítani. 

- Információt kapni drogokkal kapcsolatos tudnivalókról és a segítségnyújtás lehetőségeiről 
- Indokolt esetben telefont, számítógépet használni 
- Olvasgatni, beszélgetni, jól érezni magad 

 
Amit nálunk tilos: 

- Dohányozni, alkoholt vagy drogot fogyasztani 
- Fegyvert, fegyvernek minősülő tárgyat és tűzveszélyes anyagokat magadnál tartani 
- Munkatársainkkal, illetve klienseinkkel szemben agresszívan viselkedni 

 
A felépülésről: 
A Kék Pont felépülési szemlélettel dolgozik. A felépülés alatt mi ezt értjük:  
Egy olyan folyamat, amely az életed valamilyen alapvető megváltoztatására irányul, pl. arra, hogy 

felhagyj a problémás droghasználattal. A döntést követően minden nap tenni azért, hogy fejleszd 

magad, és közelebb kerülj ahhoz a személyhez, akivé válni szeretnél. A felépülési folyamatnak testi, 

lelki és szellemi dimenziói is vannak, amelyek együttes jelenlétéről és erősítéséről van szó. 
 
További fontos információk: 

- Hiszünk abban, hogy fel tudsz épülni, és bátorítunk téged arra, hogy légy bizakodó és 
legyenek magas elvárásaid magaddal és a jövőddel kapcsolatban.  

- Amennyiben szeretnél, hozzáférhetsz a kezeléseddel kapcsolatos feljegyzésekhez. 
- Amennyiben van preferenciád a veled dolgozó munkatársunk nemével kapcsolatban, (pl. 

semmiképp sem szeretnél férfi konzultánssal dolgozni) azt mindig igyekszünk figyelembe 
venni. Ha úgy érzed, hogy elakadtatok, vagy más okból, lehetőséged van arra, hogy másik 
veled dolgozó konzultánst vagy orvost válassz. 

- Mindig meghallgatunk és tiszteletben tartjuk a kezeléseddel kapcsolatos döntéseidet, és 
igyekszünk olyan szolgáltatást nyújtani, ami illeszkedik a személyes kultúrádhoz és az 
élettapasztalataidhoz.  

- Lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben szeretnél, beszélhess a vallási 
meggyőződésedről vagy szexuális irányultságodról. 

- Szívesen segítünk, hogy felépülésed tervezésébe bevonhasd a számodra fontos személyeket 
(barátok, család stb.). 

- Szívesen vesszük, ha segítenéd szervezetünk munkáját (pl. szolgáltatások tervezésében, 
kidolgozásában, vagy értékelésében), így örülünk bármilyen visszajelzésnek, 
megjegyzésnek vagy javaslatnak. Ha szeretnél bekapcsolódni a munkánkba, vagy bármi 
kérdésed van, fordulj bátran munkatársainkhoz. 
 

Kérjük, légy együttműködő, és a munkatársaink rendfenntartó kéréseinek mindig tegyél eleget! 
 
A Házirend betartása az együttműködés feltétele. 
 
Amennyiben panasszal szeretnél élni, a terület ellátottjogi képviselője:  
Sajtos Éva (tel: 06/20/489-9657)  


