ZIMOWE SCHRONISKO KOŚCIOŁA W DARTFORD
Potwierdzenie zgody na warunki pobytu
Drogi Gościu witamy w Zimowym Schronisku Kościoła
Dartford. Mamy nadzieje i modlimy się za to żebyś
mógł odpocząć w naszym schronisku oraz żebyś zaznał
tu spokoju.
Do: …………………………………………………………………….
Jesteśmy tu by Ci pomoc. Zobowiązujemy się dostarczyć
Ci kolacje, śniadanie oraz ciepłe łóżko.
Jeśli jest coś dodatkowo co może polepszyć Twój pobyt
w naszym schronisku poproś któregoś z wolontariuszy a
oni zrobią wszystko co w ich mocy, żeby spełnić Twoja
prośbę.
U nas znajdziesz przyjaźń, wsparcie oraz mobilizacje.
Jesteśmy ludźmi kościoła, który starają się znaleźć
pozytywne rozwiązania dla osób które śpią na ulicy oraz
dla osób bezdomnych w Dartford.
Rankiem po pierwszej nocy spędzonej w Zimowym
Schronisku Kościoła Dartford będziesz miał/miała szanse
zarejestrować się na następną noc, która będziesz
mogł/mogła spędzić w innym miejscu.
Twój pobyt będzie okresowo sprawdzany.
Wyznaczyliśmy do naszego projektu pomocy
pracowników (Project Workers), którzy będą pomagać
Wam podczas pobytu w naszym schronisku w uzyskaniu
dłuższego pobytu oraz w rozwiazywaniu problemów
socjalnych lub zdrowotnych. Twoje miejsce w
schronisku będzie zależało od umowy i decyzji Project
Worker. Decyzja o pozostaniu będzie regularnie
sprawdzana. Twój wstępny pobyt może być
maksymalnie do 28 dni.
Bezpieczeństwo wszystkich którzy spędzają noc w
naszym schronisku oraz bezpieczeństwo wolontariuszy
jest dla nas najważniejsze. Dlatego też nie możemy
pozwolić nikomu zostać kto nie jest wstanie
podporządkować się do następujących warunków:
Nie tolerujemy:
• Niekulturalnego zachowania lub przeklinania
• Przyprowadzania psów
• Posiadania jakiejkolwiek broni
• Palenia w budynku kościoła wliczając w to epapierosy
• Palenia między 11pm a 7am
• Spożywania alkoholu lub narkotyków

Osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie
mogą przebywać oraz nie będą wpuszczane do
budynku.
Zostając na noc obowiązujesz się spakować się i opuścić
budynek kiedy zostaniesz o to poproszony.(w St
Edmunds zwykle jest to 7.30 lub 8.00 rano)
Dodatkowe ważne informacje:
1. Procedury przeciwpożarowe: podczas pierwszej
nocy spędzanej w jednym z Zimowych Schronisk
Kościoła Dartford poproś wolontariusza, żeby
pokazał Ci budynek i upewnij ze wiesz, gdzie są
wyjścia ewakuacyjne i miejsce zbiorki na
wypadek ewakuacji.
2. Rzeczy wartościowe: jeśli chcesz zostawić rzeczy
wartościowe w bezpiecznym miejscu poproś
któregoś z wolontariuszy lub liderów o pomoc
3. Kuchnia: Tylko wolontariusze mogą przebywać
w kuchni
4. Pieniądze: Wolontariusze nie rozdają pieniędzy.
Jeśli potrzebujesz finansowej porady zgłoś się
do pracowników schroniska czyli: Project
Worker lub Project Administrator.
5. Pieniądze: wolontariusze nie rozdają pieniędzy.
Jeśli potrzebujesz finansowej pomocy poproś o
rozmowę z Project Administrator.
6. Bardzo ważne. Jeśli zarezerwujesz miejsce na
następną noc musisz się zgłosić do 20.00. Jeśli
nie zgłosisz się do 20.00 Twoje lóżko zostanie
przydzielone innej osobie z listy.
Jeśli zgadzasz się na powyższe warunki Zimowego
Schroniska Kościoła Dartford napisz swoje imię i
nazwisko drukowanymi literami oraz złóż swój podpis:
Imię i nazwisko:………………………………………………………….
Podpis:……………………………………………………………………….
Data:…………………………………………………………………………..
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