األنظمة ngegeR

جميع األشخاص المقيمين في  NOKTAملزمين بالمشاركة النشيطة .ويتبع لذلك أيضا ً اإللتزام باألنظمة والقوانين وتطبيقها من خالل الجميع.

العنف tgaweG

القيام بالعنف يؤدي إلى إنهاء المعالجة.
التهديد بالعنف ,اإلقبال العدواني أو األعمال اإلجرامية  -حتى خارج البيت – أيضا تؤدي إلى اإلقصاء خارج المعالجة.

الرجوع ) للمخدرات أو الكحول( nlafkwee

رجوع واحد يؤدي إلى أزمة في المعالجة ويمكن أن يؤدي إلى إنهائها .هذا يعتمد على وضع الرجوع )متخفي ,أو واضح ,مرة واحدة أو أكثر ,في
البيت أو في الخارج ,بالوحدة أو مع الجماعة ,وضع المجموعة والبيت إلخ.)....

أنظمة اإلتصال nlRGwfGkgegeR

خالل األسابيع األربعة األولى من المعالجة يكون اإلتصال بأشخاص من خارج المعهد فقط من خالل الرسائل مسموحاً.
اإلتصال الهاتفي يكون مسموحا ً بعد اإلتفا عليه خالل الجلسات الجماعية .جميع األشخاص الذين يتم اإلتصال بهم يتم تسجيلهم في قائمة عند
المسؤول عن الجماعة.
حيازة هاتف محمول ممكن بعد انتهاء فترة منع اإلتصال مع وجود بعض القيود.
جميع الزائرين والزائرات واألشخاص الذين يريد الشخص اإللتقاء بهم أكثر من مرة خارج المعهد يتوجب عليهم القيام بلقاء أولي في المعهد.
جميع أشخاص اإلتصال يجب أن يكونوا خالين من الكحول والمخدرات .ومعهم يمنع التحدث عن الساكنين االخرين في المعهد.
لألشخاص الذين يتم إقصائهم من المعالجة يوجد منع إتصال .خالل طول فترة المعالجة يوجد منع إتصال باألشخاص الثملين (الذين قاموا بتناول
كحول أو مخدرات).

أنظمة الخروج nagewRegkgegeaRegR

في حالة الخروج من المعهد يجب كتابة هدف الخروج ووقت الخروج ووقت العودة للمعهد على لوحة الخروج .الخروجات يتم اإلتفا عليها دائما ً
مع الراعي (البتروير) ,وأيضا ً تدوينها في كتاب الخروج.
في البداية الخروج مع مرافق مسموح به .المرافقات يستطيع المقيمين القدامى فقط القيام بها بعد اإلتفا عليها.
بعد أربعة شهور يمكن القيام بطلب في المجموعة للحصول على خروج بدون مرافقة في النهار لحد الساعة الخامسة مساءاً .وبعد أربعة أسابيع
أخرى في هذا النظام يمكن في المجموعة القيام بطلب خروج في وقت المساء.
إلغاء الخروج وغيرها يكون عادةً في األزمات في مسار المعالجة ,بشكل خاص في حاالت الرجوع ,أو "تغطية" الرجوع و عدم اإلنضباط ويتم
توضيحها من خالل الموظفين والموظفات.
يمنع أن يمتد الخروج أكثر من  12ساعة .في غضون  24ساعة يجب التواجد  12ساعة على األقل في المعهد أو المشاركة في الخدمات المماثلة
( معالجة العمل ,تدريب ,نشاطات جماعية وإلخ.)..

النوم خارج المعهد /زيارة العائلة n gkRwalGaRegR gwueeegR ggaalg wahgklwe egk seRkealGaRe

النوم خارج المعهد يسمح به على األقل بعد مرور  5شهور .وللتحضير لذلك يتوجب على عائلتك/شريكتك أن يكونوا قد قاموا بزيارتك أربع مرات
في .NOKTA
بعد الزيارة األولى يتوجب القيام بأربع خروجات مع مرافق للعائلة/الشريكة( .كل  14يوم في تبادل الزيارات مع زائرك/زائرتك) .بعد ذلك يمكن
القيام بطلب النوم في المجموعة (من الساعة  20مساءاً إلى الساعة  10صباحاً).
مرة واحدة في األسبوع يسمح لك القيام بخروج مع مرافق إلى عائلتك (من الساعة  18:00مساءاً إلى الساعة  22:45مساءاً).

األزمات ,الطوارئ ,أحداث خاصة nkeggR, klGk eeg, gglRegkg flkfluuReggg
هنا دائماً يوجد العامل الليلي ,الذي لديه قانون المعهد في غياب الموظفين المعالجين .وهو أيضاً شخص التواصل عند الحاجة في هذه الحاالت.

معالجة العمل ,التدريب والمرض nk geGgGlgkwueg,kkwfGefau aRe nkwRflgeG

المشاركة في معالجة العمل هو جزء من البرنامج وهي واجبة .وبعد معالجة العمل يكون البدء بتدريب مهني واجب.
في حالة المرض ,التي تعيق المشاركة في معالجة العمل أو التدريب ,يكون عادةً الخروج ممنوع .تلقي العالج الصحي وزيارة الطبيب خارج المعهد
يمكن القيام بها بعد استشارة مدير المعهد.

منع التدخين nwaalvgk lG

في  NOKTAيسمح التدخين فقط في خارج البيت وفقط في أوقات اإلستراحات.
التدخين داخل الغرف يؤدي إلى فرض قيود على الخروج.

النظافة twa gkfgeG

من الواجب على كل ساكن المحافظة على نظافة جميع المعهد وخصوصا ً في غرفته .يوميا ً من الساعة  8:30صباحا ً حتى الساعة  12:00ظهراً
ومن الساعة  14.00بعد الظهر وحتى الساعة  16:00عصراً يقوم الجميع بتنظيف الغرف جميعاً .وخالل هذا الوقت ,وحتى قيام أحد من الموظفين
أو الموظفات بتخفيض ,يكون الخروج ممنوعا ً.

برلين 30.05.2012
هيلموت سيجيل
مدير المعهد

