Procedura odbioru i przekazywania paczek wychowankom
1. Wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy mogą
otrzymywać paczki od osób i instytucji.
2. Nie ma ograniczeń co do ilości otrzymywanych paczek.
3. W paczkach nie wolno przesyłać przedmiotów, substancji zabronionych i
niebezpiecznych.
4. Wychowanek może w paczce otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub
organizacji. Pieniądze otrzymane od osób, instytucji lub organizacji wychowanek
powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu. Może nimi dysponować za
zgodą wychowawcy.
5. Pieniądze przekazywane wychowankom poprzez paczkę powinny być włożone w
kopertę z opisem kwoty jaka jest przekazywana.
6. W placówce prowadzony jest rejestr paczek. Rejestr jest załącznikiem nr 1 do
niniejszej procedury.
7. Paczki wysyłane pocztą trafiają do sekretariatu, następnie na dyżurkę internatu, tam
wpisywane są do rejestru paczek.
8. Odbiór paczki potwierdza wychowanek oraz jego wychowawca podpisami w
rejestrze. Wychowawca w obecności wychowanka sporządza listę artykułów oraz
innych rzeczy zawartych w paczce, którą podpisuje wychowanek, a wychowawca
umieszcza ją w teczce „B” wychowanka.
9. Artykuły spożywcze, środki czystości i inne przedmioty dostarczane w paczce lub
bezpośrednio przez rodziców (prawnych opiekunów) w czasie odwiedzin podlegają
kontroli.
10. Paczka dostarczona bezpośrednio przez rodziców otwierana jest w obecności
wychowanka. Po otwarciu paczki sprawdza się jej zawartość i tworzy się spis
zawartości, który podpisuje wychowanek. Spis zawartości włącza się do teczki „B”
wychowanka.
11 Przedmioty dostarczane muszą znajdować się w fabrycznych – oryginalnie
zamkniętych opakowaniach.
12 Dopuszcza się artykuły spożywcze sporządzone przez rodziców (pierogi, ciasto, itp.)
one również podlegają kontroli.
13 Wychowawca pełniący dyżur sprawdza czy przedmioty dostarczone wychowankowi
znajdują się w fabrycznych opakowaniach i są oryginalnie zapakowane.
14 Odzież i obuwie dostarczone wychowankowi przez rodziców (prawnych opiekunów)
wychowawca dopisuje do karty wyposażenia wychowanka w dniu dostarczenia do
placówki.
15 Wychowankowi można dostarczać następujące przedmioty:
a) Napoje - w kartonach lub plastikowych butelkach,
b) Owoce w rozsądnych ilościach,
c) Środki czystości, kosmetyki - w fabrycznych opakowaniach i oryginalnie
zapakowane,
d) Artykuły żywnościowe - należy dostarczać w rozsądnych ilościach (ilość
uniemożliwiająca handel),
e) Odzież i obuwie,
f) Artykuły papiernicze (papeteria, znaczki pocztowe).

16 Przedmiotami niedozwolonymi w ZPiSdN w Świdnicy których posiadanie przez
wychowanka jest nielegalne:
a) Alkohol,
b) Narkotyki, "dopalacze",
c) Telefony komórkowe,
d) Urządzenia pozwalające rejestrować obraz i dźwięk (aparaty fotograficzne,
kamery video, dyktafony, odtwarzacze mp3 (mp4),
e) Publikacje i materiały audio-video zawierające treści pornograficzne,
f) Publikacje i materiały audio-video zawierające treści nawołujące do faszyzmu,
nazizmu, przemocy wobec osób o odmiennej narodowości lub wyznania,
g) Przedmioty ostre i niebezpieczne,
h) Parafarmaceutyki, odżywki, leki (o ile nie zostały przepisane przez lekarza
zatrudnionego przez placówkę).
17 W przypadku ujawnienia dostarczenia przez rodzica (prawnego opiekuna) przedmiotu
niedozwolonego kierownik działu sporządza informację do właściwego Sądu
Rodzinnego o złamaniu regulaminu przez rodzica (prawnego opiekuna).
18 W przypadku stwierdzenia, że w paczce znajdują się substancje lub przedmioty
zabronione, czy niebezpieczne, wychowawca zatrzymuje te rzeczy i oddaje je do
depozytu. Wychowawca sporządza „Notatkę służbową” na okoliczność zatrzymania
przedmiotu lub substancji niebezpiecznej lub nielegalnie przesłanej w paczce
19 Notatkę umieszcza się w Teczce B wychowanka, ponadto informację przekazuje się
do właściwego Sądu Rodzinnego.
20 Wykaz rzeczy dozwolonych i zabronionych zawiera załącznik nr 2 do procedury.

Załącznik nr 1

Rejestr paczek wychowanków Zakładu Poprawczego*
Schroniska dla Nieletnich*
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Załącznik nr 2 procedury odbioru i przekazywania paczek wychowankom
w Zakładzie Poprawczym
i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy
Zawartość paczki może zawierać:
- pieniądze włożone do widocznej koperty z oznaczoną kwotą,
- żywność kupioną w sklepie i zapakowaną oryginalnie,

- książki,
- ubrania,
- obuwie,
- przedmioty osobistego użytku z poniższymi zastrzeżeniami.
Zawartość paczki nie może zawierać:

- wyrobów własnej produkcji (pierogi, ciasta itp. )
- żywności nie oryginalnie zapakowanej,
- przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich (z późn. zm.)
Przekazane w paczce dokumenty i przedmioty wartościowe wychowanek jest zobowiązany
przekazać do depozytu.

