Regulamin odwiedzin nieletniego w ZP i SdN w Świdnicy.
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Odwiedziny nieletniego są realizacją prawa nieletniego do odnawiania i utrwalania więzi z
rodziną i najbliższymi. Odbywają się w czasie i na warunkach określonych przez dyrekcję ZP i
SdN.
W ZP i SdN w Świdnicy odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach
10.00 — 13.00. Dopuszcza się odwiedziny w innych godzinach lub w innych dniach za zgodą
dyrektora zakładu lub osoby przez niego wyznaczonej.
Odwiedziny są dla osób z najbliższej rodziny (rodzice, prawni opiekunowie, rodzeństwo,
dziadkowie) oraz dla osób spoza rodziny.
a. Wychowankowie schroniska również mogą być odwiedzani przez osoby spoza rodziny,
po uzyskaniu zgody właściwego sądu lub innego organu, do którego dyspozycji
nieletni pozostaje.
b. Wychowankowie sporządzają listę osób spoza rodziny, przez których mają być
odwiedzani. Po jej weryfikacji przez rodziców lub opiekunów, wychowawca przekazuje
ją służbie ochrony.
Dyrektor może pozbawić wychowanka prawa do odwiedzin przez rodziców tylko w
przypadku, gdy rodzice są sądownie pozbawieni praw rodzicielskich w stosunku do syna.
Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona może odmówić widzenia:
a. Osobom nieposiadającym dokumentu (wraz ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość
(dowód osobisty, prawo jazdy itp.).
b. Osobom najbliższym oraz innym osobom, jeżeli zajdzie podejrzenie, że odwiedzający
jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
c. Innym osobom (oprócz rodziców lub prawnych opiekunów), jeżeli są przesłanki do
twierdzenia, że odwiedziny te mogą negatywnie wpływać na przebieg procesu
resocjalizacji nieletniego.
d. W obu przypadkach powinien zostać powiadomiony właściwy sąd rodzinny oraz
wychowanek, powinna zostać sporządzona odpowiednia notatka w dokumentacji
wychowanka, a osoba, której odmówiono widzenia powinna być poinformowana o
możliwości złożenia zażalenia na decyzję dyrektora do odpowiednich instytucji.
Szczegółowe zasady odwiedzin wychowanków:
a. Miejscem odwiedzin w internacie zakładu i schroniska jest sala konferencyjna.
b. Odwiedziny w internatach zabezpiecza po dwóch strażników.
c. Jeden strażnik przyjmuje odwiedzających w portierni, drugi natomiast jest stale obecny
jest w pomieszczeniu, w którym odbywają się wizyty.
d. Strażnik pracujący w portierni drogą radiową informuje wychowawców i drugiego
strażnika o odwiedzinach wychowanka.
e. Wychowawca drogą radiową informuje strażników o gotowości danego wychowanka i
pozwala mu zejść do sali odwiedzin.
f. Po zakończeniu odwiedzin, rzeczy przywiezione przez odwiedzających pozostają na
sali odwiedzin, a wychowanek po przeszukaniu powraca na grupę wychowawczą. Po
zakończonych odwiedzinach strażnik, który był obecny na sali odwiedzin, dokonuje

sprawdzenia rzeczy przywiezionych przez odwiedzających dla wychowanka.
g. Po sprawdzeniu tych rzeczy drogą radiową informuje wychowawcę na grupie, który
wysyła wychowanka po dostarczone rzeczy.
h. Rodzice (prawni opiekunowie) w czasie odwiedzin, mają obowiązek przeprowadzić
rozmowę z wychowawcą na temat zachowania i postępów w resocjalizacji syna. W
każdą pierwszą niedzielę miesiąca dyżur pedagogiczny pełni pedagog. Rodzice mogą
przeprowadzić z nim rozmowę. Mogą także porozmawiać z przedstawicielem dyrekcji
zakładu, który w tym czasie pełni dyżur kierowniczy.
i. Po odwiedzinach do danej grupy na rozmowę z wychowawcą rodziców odprowadza
strażnik pełniący służbę w portierni.
6. Wychowankowie nowo przyjęci i umieszczeni w izbie przejściowej, ze względów
wychowawczych i organizacyjnych mogą być odwiedzani przez osoby spoza rodziny tylko w
sytuacjach wyjątkowych i za zgodą dyrektora placówki bądź osoby przez niego
upoważnionej.
7. Osoba odwiedzająca może przywieźć wychowankowi artykuły spożywcze w rodzaju i ilości
uzgodnionej z wychowawcą grupy oraz inne przedmioty codziennego użytku uzgodnione z
wychowawcą grupy.
8. Osoby odwiedzające wychowanków pełnoletnich nie mogą przekazywać im wyrobów
tytoniowych. Mogą jedynie zdeponować u wychowawcy środki pieniężne na zakup takich
artykułów.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu do placówki i wnoszenia na jego teren alkoholu,
substancji odurzających, substancji niebezpiecznych oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów
niebezpiecznych lub takich, które przez pracowników mogą zostać uznane za niebezpieczne.
Tego typu przedmioty będą zabierane, zatrzymywane na czas odwiedzin, a informację o tym
przekazywane będą do odpowiedniego sądu rodzinnego. W przypadkach niegroźnych
substancji zostaną one zwrócone po opuszczeniu placówki przez osoby odwiedzające, w
innych przypadkach wzywana będzie policja.
10. Osoba odwiedzająca odnotowywana jest w księdze odwiedzin za okazaniem dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
11. Osoba odwiedzająca wychowanka ma obowiązek pozostawić swój wyłączony telefon
komórkowy u strażnika na portierni. Telefon jest zwracany przy wyjściu odwiedzającego.
12. Odwiedziny mogą być zorganizowane w inny sposób wyłącznie za zgodą dyrektora lub osoby
go zastępującej.
13. Wszystkie osoby odwiedzające powinny się bezwzględnie podporządkować pracownikom
ochrony.
14. Odwiedzający mają prawo do korzystania z szafek depozytowych. Klucz do szafki wydawany
jest przez pracownika ochrony.

