
Pravidlá fungovania komunitného priestoru Chuť žiť

1. Komunita je organizovaná občianskym združením EDI Slovensko (organizácia Chuť žiť).

2. Komunity prebiehajú osobne v priestoroch občianskeho združenia EDI Slovensko - Chuť žiť
na adrese Miletičova 24 82108 Bratislava každý pracovný týždeň pondelok - štvrtok medzi
15:30 - 19:30.

3. Komunitu zastrešuje organizačný tím poverený organizátorom.

4. V komunitnom priestore je zabezpečená komunita pre ľudí s poruchami príjmu potravy, ktorá
zahŕňa komunitné aktivity ako napríklad: podporné skupiny, terapeutické skupinové aktivity,
skupiny relaxácie, vzdelávacie, kreatívne a sebapoznávacie workshopy, hodiny jógy, spoločné
stolovanie, neštruktúrovaný čas, individuálne rozhovory a iné.

5. Komunita nenahrádza psychoterapeutickú, psychiatrickú, sociálnu, právnu a ani inú lekársku
pomoc, ani nie je ekvivalentom individuálnej poradenskej spolupráce alebo miestom určeným
na poskytovanie krízovej intervencie.

6. Zúčastniť sa komunity môžu výlučne ľudia, ktorých sa dotýka téma porúch príjmu potravy,
bez ohľadu na vek, konkrétne ochorenie na spektre PPP alebo pohlavie. Niektorých aktivít sa
môžu zúčastniť aj rodinný príslušníci alebo iné blízke, dôležité osoby človeka s PPP.

7. Účastníci komunity a komunitných aktivít majú pozitívnu motiváciu k uzdraveniu a nebudú
rušivo ovplyvňovať priebeh komunitných aktivít. Účastníci si neskáču do reči, nesúdia,
nehodnotia sa vzájomne, neurážajú sa navzájom, nerozprávajú vulgárne a nemajú sexuálne
narážky. Nebudú sa vzájomne podnecovať k rizikovému správaniu a neohrozujú sa vzájomne
na zdraví. V prípade, že budú tieto činnosti zistené, je organizačný tím oprávnený účastníka
komunity vylúčiť.

8. Harmonogram komunity je rozdelený na 2 časti: štruktúrové aktivity s podmienkou registrácie,
aktivity bez registrácie a voľný (resp. neštrukturovaný) čas. Účasť v štruktúrovaných aktivitách je
podmienená registráciou cez registračný formulár.

9. Účastníci dodržiavajú čas začiatku aktivity - pokiaľ sú registrovaní na aktivitu, prichádzajú na
čas, pred jej začiatkom. Pokiaľ potrebujú odísť zo skupiny/aktivity skorej, dajú o tom vedieť na
začiatku stretnutia. Pokiaľ v komunitnom priestore nie je naplánovaná konkrétna aktivita,
účastníci môžu prichádzať a odchádzať podľa svojej potreby.

10. Informácie, ktoré sa počas skupiny zdieľajú sú dôverné, v komunite sa riadime pravidlom
zachovania mlčanlivosti.

12. Účastníci sa vzájomne rešpektujú, počúvajú a nechávajú priestor aj pre ostatných, aby sa
vyjadrili.



13. Každý člen komunity má v priebehu aktivít, skupín či rozhovorov právo povedať STOP a
nepokračovať v téme, o ktorej hovoriť nechce.

14. Účastníci komunity berú na vedomie, že organizačný tím má oznamovaciu povinnosť - v
prípade, že bude hodnoverne oboznámený s informáciami o páchaní trestnej činnosti alebo o
život ohrozujúcom stave účastníka alebo okolia účastníka komunity.

15. Účasť na komunite nie je možná pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných psychoaktívnych
látok.

16. Priebeh a dianie v komunitnom priestore je zakázané nahrávať, nakrúcať a iným spôsobom
šíriť ďalej bez dohody všetkých účastníkov prítomných v komunite a upovedomenia a súhlasu
organizátora.

17. Účastníci svojou registráciou a účasťou dávajú organizátorovi informovaný súhlas o
spracovaní osobných údajov, ktorý je uvedený v registračnom formulári.

18. Organizátor má právo podmieniť účasť na niektorých aktivitách vyplneným informovaným
súhlasom o spracovaní osobných údajov, ktorý je uvedený na webstránke organizátora
(https://chutzit.sk/komunitny-priestor/) v registračnom formulári pri prihlasovaní na aktivity, ako aj
vytlačený v priestoroch organizátora. Spôsoby, akými organizátor spracováva osobné údaje, sú
uvedené na webstránke a dostupné vo fyzickej podobe na vyžiadanie v komunitnom priestore.

19. Účastníci majú právo využívať vybavenie komunitného centra (hry, knihy, kancelárske
pomôcky a pod.). Vybavenie centra je zakázané z priestorov centra vynášať, brať alebo
požičiavať si.

20. Účastníci berú na vedomie, že organizátor nenesie zodpovednosť za spôsobený úraz alebo
akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu účastníkov komunitných aktivít a komunitného
priestoru, ku ktorému dôjde z dôvodu nerešpektovania pravidiel programu a taktiež za stratu
alebo poškodenie cenností účastníkov.

21. Účastníci alebo zákonný zástupca účastníka tiež berie na vedomie, že účastník nie je
organizátorom poistený (úraz, krádež). V prípade, že účastník spôsobí poškodenie hmotného
majetku, preberá on alebo jeho zákonný zástupca plnú zodpovednosť za uhradenie finančných
nákladov spojených s náhradou škody.

22. Účastníci sa snažia zachovávať poriadok, k vybaveniu komunitného priestoru pristupujú
šetrne.

23. Účastníci môžu počas voľného času zostať pasívni. Majú právo ovplyvňovať činnosť klubu a
prinášať vlastné nápady, ktoré, po dohode s organizátorom, môžu byť potenciálne realizované.

24. Účastníci môžu osloviť organizačný tím na individuálny rozhovor počas otváracích hodín
komunitného priestoru.

https://chutzit.sk/komunitny-priestor/
https://chutzit.sk/wp-content/uploads/2022/08/Chut-zit-pravidla-ochrany-osobnych-udajov_2022.docx.pdf


25. V komunitnom priestore je zaužívané tykanie. Každý účastník má právo tykať a nechať si
tykať, rovnako má právo vyjadriť nesúhlas a požiadať o vykanie.

26. Účastníci majú právo vyjadriť spätnú väzbu, či už v osobnej alebo anonymnej forme.
Formulár spätnej väzby je dostupný v priestoroch komunitného centra.

27. Účastníci majú právo za účelom otázok kontaktovať organizačný tím na adrese
komunita@chutzit.sk . Organizačný tím odpovie do 72 hodín.

mailto:komunita@chutzit.sk

