MAJUTUSÜKSUSE LOOTUSE KÜLA SISEKORRA EESKIRJAD
1. Meie põhi eesmärk on muuta enda elu ja selleks tuleb töötada enda mõtetega vanade harjumuste
muutmiseks. Õppetundides tegeletakse sinu mineviku, oleviku ja tuleviku lahti mõtestamisega.
Õppetunnid toimuvad esmaspäevast-reedeni kell 08:00-10:00. Meie kõige tähtsam põhimõte, et kodutööd
ja õppetunnid töötaksid meie endi kasuks peame pöörama võimalikult palju tähelepanu ja energiat selle
ammutamiseks. Võtame üheskoos osa kõigist õppetundidest ja kogunemistest.
2. Me ei suitseta, joo alkoholi, tarvita narkootikume ega kasuta muid psühhotroopseid ravimeid.
3. Meie küla ei ole vangla ja inimesed tulevad siia vabatahtlikult. Meie töö põhineb kristlikel eluväärtustel
- ausus, perekond, inimesed, enese arendamine ja kord. Me ei kasuta vangla slängi, varasta teiste asju,
subkultuuri, heieta vanasid kangelaslugusid minevikust, ähvarda kedagi verbaalselt ega kasuta füüsilist
vägivalda teiste vastu.
4. Eesmärgile pühendumiseks ei ole meil raadio, televiisori, arvuti ja ajalehtede kasutamise võimalust.
Üheskoos vaatame nädala sees erinevaid motiveerivaid videolõike ning laupäeviti on meil filmiõhtu.
5. Me ei käi iseseivalt linnas ega lahku territooriumilt välja arvatud need päevad, kui veedame üheskoos
vaba aega (näiteks korra kuus käime basseinis ujumas; vilistlaste päev; jõulude pidustused jne)
6. Soovime sulle pakkuda parimaid elamistingimusi, puhast elukeskkonda ja väärtustame meile kasutusse
antud asju. Soovime, et igaüks hoolitseks enda isikliku hügieeni eest igapäevaselt: peseks ennast,
kasutaks puhtaid voodilinu, kannaks puhtaid riideid ja hoiaks puhtust kõikides majades.
7. Tervisliku eluviisi harrastamiseks oleme loonud mitmeid võimalusi: jõusaali nurk, jooksmine, võrkpall,
korvpall ja võimalusel ka jalgpall.
8. Kontakti enda lähedastega hoiame kirjade teel ning perekonna liikmed saavad alati helistada ka Lootuse
Küla üldnumbrile, kus saame anda edasi tervitused ja vajadusel ka info kuidas sul läheb. Külastada saavad
lähedased perekonnaliikmed peale 2.kuud teenuse algust selleks ettenähtud ajal pühapäeval kell 09:0017:00.
9. Lootuse Külas olles hoidume omavahelistest ja külastajatega romantilistest suhetest, kuna see ei aita
taastumisele kaasa.
10. Päev algab hommikusöögiga kell 06:15 ja õhtul oleme omas majas hiljemalt kell 22:00. Öörahu on
alates kella 22:30. Pühapäeval on puhkepäev ja hommikusöök on kell 08:00.
11. Sööme korralikult kolm korda päevas üheskoos söögisaalis. Puhtuse ja hügieeni hoidmiseks ei vii me
toitu söögisaalist välja.
12. Soovime arendada Sinus tubli tööinimese, mis tagab sulle hea töökoha ja Sinuga rahuloleva tööandja.
Töö tegemise eest eraldi raha ei maksta, see on üks teenuse osa kus kujundame õiget tööharjumust.

