
STANOVANSJKA SKUPINA HIŠA 
 
Hišni red v stanovanjski skupini Hiša 
 
7h –8h         - bujenje, osebna higiena, zajtrk, odhod v šolo 
8h –9h         - opravljanje dežurstev otrok, ki imajo šolo popoldan 
9h –10.30    - učne ure otrok, ki imajo šolo popoldan 
12h – 13h    - kosilo za prisotne otroke 
13h – 14h    - opravljanje dežurstev 
14.30 – 16h - učne ure 
16h - 19h    - skupinske interesne aktivnosti / prosto 
19h – 20h   - večerja 
20h – 21h   - prostočasne aktivnosti, TV 
21h – 22h   - osebna higiena, priprava na spanje 
22 h            - nočni počitek 
 
Gre za okviren hišni red, ki se po potrebi prilagaja posamezniku. 
 

 
Pravila 
 
Pravila v stanovanjski skupini Hiša: 
1. redno hodim v šolo ali službo; 
2. upoštevam hišni red; 
3. v skupini ni dovoljeno uživati alkohola in drog; (občasno mladostnike testiramo na 

prepovedane droge) 
4. porabo denarja načrtujem skupaj z vzgojiteljem; 
5. morebitne konflikte rešujem strpno in nenasilno; 
6. o izhodih se dogovarjam z vzgojiteljem; 
7. skrbim za osebno higieno; 
8. redno opravljam dežurstva in skrbim za čistočo skupine; 
9. aktivno sodelujem na sestankih in drugih skupinskih aktivnostih; 
10. elektronske naprave uporabljam samo v prostem času 
11. vikende in počitnice preživljam po dogovoru. 
 
 
Omejitve, intervencije, sankcije ( stopnjevanje ukrepov) 
 
Ob kršitvah  skupinskih pravil, dogovorov se poslužujemo naslednjih ukrepov: 
- pogovor s posameznikom; 
- pisanje poročila o kršitvi (mladostnik dogodek opiše, navede vzroke kršitve, opiše posledice 

ter navede možna alternativna vedenja v podobni situaciji)  in/ali  razmišljanje o ravnanju v 
sobi 

- omejitve npr. izhodov 
- odvzem žepnine. 
- odvzem drugih ugodnosti  
- dodatne naloge 



- po potrebi podaljšanje učnih ur 
- odvzem ali omejitev uporabe elektronskih naprav 

 
V skupini zahtevamo popolno abstinenco glede uživanja drog. V ta namen imamo v skupini 
teste, s katerimi izvajamo občasno testiranje in kontrolo glede uživanja drog 
 
Kadar posameznik dalj časa krši osnovna pravila in norme skupine (npr. ne hodi v šolo,v skupino 
prinaša alkohol in droge, jih konzumira, bega ali je nasilen do ostalih članov skupine, namerno 
uničuje skupinsko ali lastnino drugih članov skupine –)  ter s tem postane škodljiv za skupino in 
posameznike v njej, skličemo izredni timski sestanek in predlagamo spremembo ukrepa, če smo 
prej kot stanovanjska skupina izčrpali možnosti pomoči. 
 
 
Nagrajevanje, žepnine 
 
Primerno vedenje nagrajujemo; v ta namen je mladostnik najprej deležen pohvale, vsak teden 
lahko dobi tedensko žepnino, mesečne nagrade ter nagrado za urejeno sobo. 
 
 
 
 
 
 
 


