
Pravidlá pre účastníkov a účastníčky PPP
stacionárov Chuť žiť

Základné organizačné pravidlá:

1. Stacionáre sú podporné skupiny pre ľudí s poruchami príjmu potravy (pacientske
stacionáre) alebo pre rodičov a blízkych ľudí s poruchami príjmu potravy (rodičovské
stacionáre).

2. Stacionáre sú organizované občianskym združením EDI Slovensko (organizácia
Chuť žiť).

3. Stacionár vedie facilitátor, ktorý spolupracuje s organizátorom, a organizátor má
vedomosť o jeho účasti na stacionári.

4. Zúčastniť sa pacientskych stacionárov môžu výlučne ľudia, ktorí sa liečia, alebo
začínajú liečiť na poruchy príjmu potravy, prípadne vykazujú nejaké symptómy tohto
ochorenia. Rodičia, rodinný príslušníci a tretie osoby sa zúčastňujú rodičovských
stacionárov.

5. Účastníci majú pozitívnu motiváciu k liečbe a nebudú rušivo ovplyvňovať priebeh
6. stacionáru.
7. Stacionáre prebiehajú online (cez aplikáciu ZOOM alebo Skype), alebo osobne s

možnosťou pripojenia sa cez online videohovor.
8. Účasť je podmienená registráciou cez registračný formulár.
9. Po prihlásení sa do online miestnosti vystupuje účastník výlučne pod svojím pravým

menom a so zapnutou kamerou - ak sa s facilitátorom stacionáru nedohodne inak.
10. Účastníci si neskáču do reči, nesúdia, nehodnotia a neurážajú sa navzájom,

nerozprávajú vulgárne a nemajú sexuálne narážky.
11. Účastníci dodržiavajú čas začiatku a konca stretnutia - prichádzajú na čas a snažia

sa spolu s facilitátorom o uzavretie skupiny v dohodnutom časovom rámci.
12. Účastníci zo skupiny neodchádzajú počas jej trvania. Pokiaľ potrebujú odísť zo

skupiny skorej, dajú o tom vedieť na začiatku stretnutia.
13. Informácie, ktoré sa počas skupiny zdieľajú sú dôverné.
14. Na stacionároch každý hovorí za seba, v prvej osobe (“ja”), namiesto používania

zovšeobecnení.
15. Účastníci sa vzájomne rešpektujú, počúvajú a nechávajú priestor aj pre ostatných,

aby sa vyjadrili (rozpráva sa najviac približne 3 až 5 minút v kuse).
16. Každý člen skupiny má v priebehu stretnutia právo povedať STOP a nepokračovať v

téme, o ktorej hovoriť nechce.
17. Počas stacionára účastníci nepoužívajú mobilné telefóny.
18. Účasť na stacionári nie je možná pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych

látok.
19. Stacionáre alebo akúkoľvek ich časť je zakázané nahrávať, nakrúcať a iným

spôsobom šíriť ďalej.



20. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto pravidiel je facilitátor oprávnený účastníka
zo stacionáru vylúčiť.

21. Účastníci svojou registráciou a účasťou dávajú organizátorovi informovaný súhlas
pre poskytovanie služieb prostredníctvom internetu a použitých technológií a súhlas
o spracovaní osobných údajov, ktorý je uvedený v registračnom formulári.


