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Motto:
„Každý člověk je důležitý: někdo tím,
kým je, jiný tím, jaký je a většina tím,

kým se může stát“.
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Vážení přátelé,
vedení Magdalény, o.p.s. si Vám dovoluje předložit Výroční zprávu za rok 2005. Jejím účelem je stručně shrnout

cíle a poslání naší organizace, podat přehled o činnosti, efektivitě a o výsledcích hospodaření v uplynulém období.
Výroční zpráva je určena těm, kdo nás finančně podporují, a těm, které naše činnost z nejrůznějších důvodu zajímá.
Přirozeně se stává také výrazem poděkování všem, kteří se o naše výsledky zasloužili.

Magdaléna o.p.s. má pevné místo v celostátní síti zařízení protidrogové prevence.V krajské protidrogové 
strategii je charakterizována jako zařízení klíčové.Terapeutická komunita Magdaléna byla koncem roku 2005 
certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, což je výrazem kvality programu a klíčovou 
podmínkou pro získání státní dotace v dalších letech.V roce 2005 jsme byli rovněž přijati do Evropské federace
terapeutických komunit jako 1. zařízení v ČR.Velkým úspěchem bylo získání finanční podpory z prostředků EU 
na program sociální integrace klientů v 1. kole grantového schématu SROP. Další významnou událostí uplynulého
roku bylo dokončení převodu vlastnictví staveb bývalého vojenského areálu na Magdalénu, o.p.s., což je potvrzeno
zápisem v katastru nemovitostí. Zároveň tak získala Magdaléna o.p.s. dostatek prostoru k budoucímu rozvoji dalších
obecně prospěšných služeb.

Uplynulý rok byl charakteristický velkým objemem práce, jednak s cílem prohloubit a zkvalitnit stávající činnosti,
jednak s cílem připravit a zahájit nové perspektivní programy i doplňkové aktivity.To se projevilo také v počtu
konkrétních projektů, které jsme v roce 2005 realizovali či rozpracovali. Byl to rok dynamický, úspěšný a bohatý
událostmi, kontakty i konkrétními efekty naší práce. Chtěli bychom proto všem našim kolegům a všem našim
bývalým i současným klientům poděkovat, zároveň jim popřát hodně sil, vytrvalosti a zdraví.Věříme, že se nám
společně podaří i v roce 2006 všechny naše rozvojové plány uskutečnit a stávající kvalitu i efektivitu našich 
programů udržet. Budeme usilovat o to, aby vysoký odborný kredit celého zařízení a jeho typická atmosféra zůstaly
i nadále určujícím rysem Magdalény, o.p.s. .

Ing. Martina Berdychová a MUDr. Petr Nevšímal
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POSLÁNÍ, HISTORIE 
A FILOSOFIE NAŠÍ
ORGANIZACE  

Hlavním posláním Magdaléna o.p.s. je léčba a resocializace závislých na návykových látkách.

Magdaléna, o.p.s. byla založena v r.1997 Městem Mníšek pod Brdy a fyzickou osobou, paní Marií Kaplanovou.
Jako první začala poskytovat služby klientům terapeutická komunita (XII/1998)), krátce poté i psychiatrická 
ambulance AT (registrace III/1999). Po dokončení rekonstrukce další části budovy v roce 2000, bylo uvedeno 
do provozu oddělení následné péče společně s dílnami podporovaného zaměstnání  a nabídkou rezidenční péče
pro klienty NP. Celková lůžková kapacita zařízení se tak ustálila na 21 lůžek. Společnost tak provozuje ucelený 
komplex abstinenčních léčebných programů pro uživatele drog i jejich bližní. Je zařízením nadregionálního charak-
teru, spádovým pro Prahu a Středočeský kraj, ale přijímá i klienty z celé ČR.

Magdaléna o.p.s. vlastní  výjimečný areál bývalé vojenské raketové základny o rozloze cca 14 ha, který umožňuje
další rozvoj služeb.

Naší společnou filosofií je víra ve schopnost změny u každého člověka, pokud on sám chce a pokud jsou mu
dočasně vytvořeny optimální podmínky, chránící jej od nepříznivých vnějších vlivů. Jsme si vědomi toho, že člověk je
neopakovatelná individualita a že míra a forma změny může být u každého jiná. Proto je areál Magdalény územím,
kde vládne vzájemný respekt a důvěra, poctivost, otevřenost a nezištné přátelství, pracovní elán, tvůrčí atmosféra 
a dobrá nálada. Zároveň spoléháme na profesionalitu všech zaměstnanců, jejíž nedílnou součástí je odpovídající
vzdělání, schopnost týmové práce, otevřenost k novým poznatkům a ochota přizpůsobit se potřebám organizace.

Poslání

Historie

Filozofie
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STRUKTURA
SPOLEČNOSTI 
A JEJÍ ORGANIZACE 
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V  roce 2005 došlo k dalším obměnám členů správní rady a dozorčí rady o.p.s., nyní jsou ve správní radě dva
předchozí starostové obce Mníšek pod Brdy, kteří vznik a počáteční činnost Magdaléna o.p.s. podporovali.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ ORGANIZACE 
SPRÁVNÍ RADA

Předseda: JUDr. Štefan Matejčík (do 30.8.2005)
RNDr. Milan Brabenec (člen SR od 26.11.2003 , předseda SR od 9. XI. 2005)

Členové: Alexandra Merunková (do 15.8. 2005)
Mgr. David Bílek
p. Robert Cieszkowski (od 30.8.2005)
Stanislav Jirota (od 1.2.2005), Jiří Zápal (od 1.2.2005)
Ing. Zeman (od 15.8.2005 do12.10.2005)
Peter Fischer (od 12.10.2005)

Dozorčí rada: JUDr. Milan Hulík (od 1.2.2005)
MUDr. Luděk Pelikán  (od 15.6.2005)
František Slepička (od 11.5.2005)

[ 11 ]
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI

ZAKLADATELÉ

+

SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA

ŘEDITELKA O.P.S.

PROGRAMOVÝ ŘEDITEL

HLAVNÍ ODBORNÁ ČINNOST EKONOMIKA A DOPLŇKOVÁ ČINNOST

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

TERAPEUTICKA KOMUNITA

NP - NASLEDNÁ PÉČE

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ

EKONOMICKÉ

HOSPODÁŘSKÉ

TRUHLÁRNA

ZAHRADNICTVÍ
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ORGANIZACE

Základní organizační charakteristikou Magdalény, o.p.s. je provázanost jednotlivých činností, jejichž společným
jmenovatelem je klient a jeho postup léčbou. Existují dva základní okruhy činností – terapeutická a ekonomická,
které zabezpečují pracovníci s  odpovídající kvalifikací. Proces resocializace - sociální integrace klienta, tedy obnovení
jeho pozitivní potřeby být součástí společenství, ovlivňují během celé léčby v různé míře všichni zaměstnanci.
Předávají klientům své znalosti a dovednosti, provázejí je jejich osobním růstem a předávají jim své vlastní postoje,
svou filosofickou a hodnotovou orientaci. Proto je pro úspěch léčby důležitá koheze celého týmu, vzájemná
dostatečná informovanost o probíhajících procesech a schopnost komunikace. K tomu přispívá zvolená organizační
struktura, rozdělení kompetencí, respektování těchto kompetencí ostatními členy týmu a schopnost vzájemně
spolupracovat.

Takový nelehký úkol, který na sebe každý člen týmu jako zaměstnanec Magdalény, o.p.s. bere, je vedením organi-
zace podporován těmito opatřeními:

1. zvoleným systémem porad a dalších komunikačních mechanismů v organizaci,

2. programem péče o zaměstnance (společné akce sportovního a kulturního charakteru, sledování významných
osobních dat a událostí apod.),

3. programem a podporou kontinuálního vzdělávání týmu,

4. péčí o atmosféru domu, mezilidské vztahy a vzájemnou podporu zaměstnanců zařízení.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

V r. 2005 nedošlo k personálním změnám v terapeutickém týmu, který tak zachovává dlouhodobě stabilitu.Tento
fakt díky mnohaletým zkušenostem týmu nepochybně zvyšuje kvalitu poskytované péče. Přímé práci s klienty se
věnoval 12ti členný terapeutický tým (8,9 úvazku) + 2 dobrovolníci.V tomto týmu je 7 osob s vysokoškolským,
ostatní se středoškolským odborným vzděláním. Členové týmu mají buď ukončený nebo probíhající psychoter-
apeutický výcvik a individuální plán dalšího profesního růstu.V běžných službách se pravidelně střídají a jsou vzájem-
ně zastupitelní. Dalších 7 zaměstnanců zajišťuje ekonomiku, provoz a administrativu, v rámci této činnosti jsou na
část úvazku 4 z nich v přímém kontaktu s klienty.V truhlářství pracují 3 stálí zaměstnanci a v zahradnictví 1, tyto
dílny poskytují podporované zaměstnání klientům v řádném pracovním poměru.V roce 2005 prošlo tímto pro-
gramem 11 klientů s průměrnou délkou pracovního poměru 3,3 měsíce.

Supervizi zajišťovala stejně jako v minulých letech PhDr. Magdalena Frouzová skupinovou i individuální formou. Je
orientována jak na práci s klienty, tak na spolupráci týmu v pravidelných intervalech  (15 – 20 hod. měsíčně).
Interní supervizi týmu zajišťuje programový ředitel MUDr. Petr Nevšímal, garantem AT ambulance a psychiatrické
péče v TK je primář odd. léčby závislostí VFN

[ 13 ]
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UDÁLOSTI 
A NOVINKY 
ROKU 2005
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leden Zátěžový pobyt klientů TK v Krkonoších - běžky
Tisková konference k vydání publikace „Terapeutická komunita pro drogově závislé“
Narození jehňat a kůzlat

únor Obměna 2 členů správní rady a 1 člena dozorčí rady
Nástup 2 nových pracovnic: tajemnice-soc. pracovnice a terapeutky
Rozšíření činnosti truhlárny, zvýšení nabídky podporovaného zaměstnání

březen Úspěšná účast na Velikonoční dobročinném trhu, který pořádal Středočeský kraj
Účast na dobročinné akci KUŘE v Mníšku p.Brdy, provedení  Pašijových her 

duben Narození telete
květen Výroční komunita za účasti 38 bývalých klientů

Spolupořadatelství celostátní AT konference, raut a odborný seminář u nás
Přidělení grantu SROP

červen Audit, schválení závěrky a výroční zprávy
Zahájení realizace projektu SROP – sociální integrace drogově závislých klientů na trh práce a do 
společnosti
Dokončení čistírny odpadních vod
Spolupořadatelství Pohádkového lesa pro mníšecké děti

červenec Účast na pouti k sv. Máří Magdaléně, vlastní stánek. Návštěva rytířů sv. Lazara 
Účast na Olympiádě TK
Seminář pro pedagogy Středočeského kraje
Rozšíření zahradnictví, zvýšení nabídky podporovaného zaměstnání
Narození 2. telete

srpen Zátěžový program pro klienty TK, Ukrajina
2x seminář pro dobrovolníky z ICE (SRN) --  cca 100 osob

září Kontrola RVKPP
Kulturfest VII s účastí 8 komunit z celé ČR
Podání projektů -  stát (3)

říjen Oficiální předání areálu od Ministerstva obrany ČR
Ukončení kontroly ÚP HMP a FÚ Pra-západ
Zátěžový cyklistický program v Jeseníkách pro klienty TK

listopad Certifikace odborné způsobilosti
Den otevřených dveří pro občany  z Mníšku a okolí
Spolupořadatelství krajské AT konference
Návštěva p. Kooymanna a Bruggemanna, přijetí do Evropské federace TK
Podíl na vytvoření krajské koncepce sítě protidrogových služeb

prosinec Účast na Vánočních trzích: Středočeský krajský úřad, Mníšek pod Brdy
Zahájení investiční akce
Dokončení I. etapy SROP
Vánoční besídka pro klienty a zaměstnance s dětmi z Mníšku

[ 15 ]

MAGDALENA VZ05 xx  9/19/06  4:12 PM  Page 15



5

MAGDALENA VZ05 xx  9/19/06  4:12 PM  Page 16



HLAVNÍ
ODBORNÁ 
ČINNOST

M

AGDALÉN
A

V
Č E L N Í K

M

AGDALÉN
A

V
Č E L N Í K

LÉČBA A RESOCIALIZACE
Magdaléna o.p.s. poskytuje ambulantní i rezidenční léčbu klientům se středně těžkou až těžkou závislostí na

návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog. Zhruba 1/3 stávajících
klientů je tak léčena s duální dg., cca 40% s předchozími majetkovými delikty a téměř 1/2 klientů má vážné trvalé
zdravotní obtíže.Vzhledem k tomu, že drogovou závislostí bývá postižena zpravidla celá rodina, jsou druhou výz-
namnou skupinou osob v našich léčebných programech bližní našich klientů.Třetí nejmenší skupinou jsou pacienti
psychiatrické ambulance, zpravidla obyvatelé blízkého okolí.

Projekty realizované v roce 2005:

1]  Provoz terapeutické komunity 

2]  Následná péče - resocializace: chráněné bydlení a podporované zaměstnání

3]  Provoz psychiatrické ambulance AT

4]  Grant SROP – sociální integrace závislých do společnosti a na trh práce

5]  Dostavba budovy TK – investiční akce

[ 17 ]
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1] Provoz terapeutické komunity 
Program nabízí integrovanou zdravotní, sociální a výchovnou péči s délkou od 6 do 10 měsíců, a to v závislosti

na stavu poškození klienta předchozí drogovou kariérou a na jeho individuálním osobnostním růstu. Součástí
komunitní terapie je na tento základní pobyt přímo navazující program chráněného bydlení s pracovní rehabilitací
(viz. níže). Stabilizace klientů v abstinenčním způsobu života a celková zdravotní a sociální rehabilitace během poby-
tu v léčbě jsou rozhodujícími faktory pro jejich další životní dráhu.

Pobyt je určen pouze pro motivované klienty starší 18 let a je dobrovolný. Podmínkou k přijetí je pouze před-
chozí detoxifikace od návykových látek a samostatná aktivita v  přijímacím procesu. Finanční spoluúčast klientů
zůstala pro tento rok ve stejné výši 4.900,- Kč. Funguje v léčbě jako dodatečný motivační faktor a pro organizaci je
významnou součástí vlastních příjmů. Klientům poskytuje organizace servis k zajištění finančních prostředků ze sys-
tému sociálního zabezpečení.

Kapacita programu je 14 lůžek a každoročně jím projde cca 30 osob.

Hlavním cílem pobytu v TK je podpora osobního růstu v abstinenci. Přesně strukturované prostředí komunity 
zde připomíná pyramidu, po níž klient může stoupat s nově nabytými zkušenostmi a dovednostmi. Klíčová je ter-
apeutickým programem podporovaná vzájemná spolupráce a podpora ostatních členů komunity.V závěru pobytu
je klient schopen se kvalifikovaně rozhodovat a nést odpovědnost za své činy. Spolu se znalostí svých schopností 
a limitů to představuje klíčový předpoklad pro  jeho budoucí abstinenci.

V tomto roce jsme se rozhodli na jedné straně zintenzívnit program (zavedení dělených skupin, zkrácení délky
odpovědnostních funkcí) a na straně druhé jej otevřít více realitě v oblasti nakládání klientů s penězi či jejich 
kontaktu s venkovním světem. Celkově se tak program opět mírně zkracuje při zachování kvality. Dochází tím 
k úspoře celkových nákladů na léčbu.

Klíčovou událostí r. 2005 bylo prověření kvality programu hned dvojí certifikací programu. Jednak podle stan-
dardů odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jednak podle standardů Evropské fed-
erace terapeutických komunit.V obou případech byla naše komunita hodnocena velmi kladně.

Poptávka po pobytu v TK byla nebývalá u klientů mužů, kdy počet zájemců vysoce převyšoval naše kapacitní
možnosti. Naopak kupodivu chyběly ženy, proto jsme na přechodnou dobu část lůžek mužům z této kapacity uvol-
nili. Situace se dostala do původních propozic závěrem roku.

2] Následná péče - resocializace: chráněné bydlení, pracovní rehabilitace  
Klientům nabízíme terapeutické programy, sociální práci, tvůrčí a vzdělávací aktivity, sportovní vyžití, stravu,

ubytování i možnost zaměstnání.Terapeutické programy jsou poskytovány ve večerních hodinách, tak aby umožnili
klientům samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnání je nezbytné pro účast v programu a klienti jej získávají 
v blízkém okolí nebo v rámci doplňkových činností Magdaléna, o.p.s. (zahradnictví, truhlárna). Program je určen pro
klienty naší komunity v III. (poslední) fázi komunitního pobytu a event. po jejím ukončení, nebo klienty jiných
dlouhodobých rezidenčních léčebných programů. Jeho celková délka se může pohybovat od 1 měsíce do 
6 měsíců, je tedy výrazně individuálně variabilní. Delší pobyt na chráněném bydlení by mohl být event. možný,
ovšem spíše některým klientům umožňujeme prodloužení doby podporovaného zaměstnání – a to na max. 1 rok.

Cílem programu je, aby si klienti v chráněném bydlení s podporovaným zaměstnáním upevnili psychosociální
návyky dosažené při  intenzivní léčbě. Cílovým stavem je stabilizace klientů v abstinenci, ve zdravém životním stylu
a v pracovním režimu včetně získání rekvalifikace.To umožní jejich bezproblémový návrat do běžného života.
Uzavření pracovní smlouvy a vytvoření reálného pracovně právního vztahu na dobu zpravidla 3 měsíců je pro
klienty důležitou zkušeností, která jim umožní získat větší jistotu v sociální oblasti i vyvarovat se možných chyb 
při nástupu do řádného zaměstnání po léčbě.Významný je i podíl klientely na výrobní činnosti zařízení, jejíž výnos
je součástí financování provozu.
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Kapacita programu je 7 lůžek a 6 pracovních míst, programem každoročně projde přes 20 klientů. Finanční
spoluúčast se pohybuje dle míry účasti na programu od 1000,- Kč do 3500,-Kč.

Důležitá je vzájemná kontinuita léčebného procesu – provázanost jednotlivých terapeutických programů.
Od prvního kontaktu v psychiatrické ambulanci, přes pobyt v terapeutické komunitě a na chráněném bydlení 
až k rozvoji pracovních dovedností v podporovaném zaměstnání nebo k ambulantní terapeutické podpoře se 
o klienty stará v zásadě jeden tým. Služby jsou úzce provázány a zvyšují tak pravděpodobnost setrvání klientů 
v léčbě a efektivitu v dlouhodobém horizontu.

V tomto roce došlo ke zvýšení obložnosti chráněného bydlení přes 80% a naplnění kapacity pracovních míst
na maximum. Poptávka po našich službách v některých obdobích převyšuje naše možnosti.

V roce 2005 se vedle již zaběhnuté a prosperující truhlárny došlo k rozvoji zahradnictví, v rámci grantu SROP
byla angažována zkušená zemědělská inženýrka, se kterou počítáme od r. 2006 jako s novou vedoucí zahradnické
dílny. Na tomto úseku se také pro následující rok počítá s rozšířením nabídky pracovních míst.

3] Psychiatrická ambulance se specializací AT  
Ambulance je nestátní zdravotnické zařízení. Poskytuje komplexní ambulantní léčebnou péči osobám závislým 

či zneužívajícím návykové látky, nebo jinak psychiatricky nemocným, bez věkového omezení. Jedná se tak o kontakt-
ní práci, poradenství, léčebnou péči i doléčování. Zároveň je program specificky zaměřen na  přípravu klientů 
pro přijetí do TK Magdaléna a na práci s jejich rodinnými příslušníky. Psychiatrickou péči poskytuje ambulantním
pacientům ve spádové oblasti, a také jsou v rámci programu prováděny ochranné ambulantní léčby.

Plnou činnost ambulance stále komplikuje negativní postoj VZP k uzavření příslušných smluv o úhradě péče.
V r. 2005 probíhala intenzivní jednání s příslušnými úřady na krajské úrovni. Došlo zde k významnému posunu 
a tak je pravděpodobné, že by v r. 2006 smlouva mohla být konečně uzavřena. Pojištěncům ostatních zdravotních
pojišťoven byla péče poskytována bez omezení.

V r. 2005 bylo v živé kartotéce cca 200 pacientů, většina z nich s problematikou závislosti na návykových látkách.

4] SROP: Sociální integrace drogově závislých do společnosti a na trh práce
Program přímo zaměřený na sociální integraci klientů dosud samostatné místo v hlavní činnosti o.p.s. neměl,

a to zejména z důvodů nedostatku financí. Cílem projektu je prohloubit poskytovanou sociální a výchovně vzdělá-
vací péči v  odděleních „Terapeutická komunita“ a „Následná péče“. Znamená provázání integračních aktivit a pro-
gramů od začátku pobytu klienta v léčbě až do jeho odchodu se zařízení, což umožní jak více individuální práce 
s klientem, tak systémové řízení jeho integračního procesu jako celku.V oddělení „Terapeutická komunita“ se tak
péče o klienty rozšiřuje zejména kvalitativně, v oddělení „Následná péče“ navíc i kvantitativně – o 2 nová pracovní
místa.

Součástí programu je systematická výchova klienta k běžným dovednostem v domácnosti i v dalších  oblastech
pracovní terapie (dílna, farma, zahrada). Program tak usiluje o snížení handicapu klientů v manuálních, intelektuál-
ních i sociálních dovednostech a podporuje proces sebevzdělávání.V průběhu dlouhodobé léčby jsou pod-
porovány veškeré kreativní aktivity, které vedou k procesu sebepoznání klientů a které posilují jejich schopnost
rozhodování, jakým směrem se budou dále vzdělávat nebo čemu by se mohli profesionálně věnovat.

Proces sociální rehabilitace klientů po dlouholetém abusu drog vede jak ke zvýšení jejich kvalifikace a hodnoty
jejich budoucí práce, tak i k lepšímu uplatnění na trhu práce. Zároveň tím u klientů stimuluje cílevědomý osobnost-
ní růst směřující k vytvoření odpovídajícího sociálního zázemí v běžném životě.
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VÝSLEDKY LÉČEBNÉHO PROGRAMU
Rezidenční programy Magdaléna, o.p.s. vykazují stabilně jedny z nejlepších výsledků v České republice.Vysokou

míru efektivity charakterizuje nízký „drop out“ klientely (tedy nízké procento nedokončených léčeb) a současně
vysoké procento abstinujících klientů po dokončené léčbě – dosahující přes 90% při několikaletém sledování.

Trend z minulých let ve zvyšování věkového průměru klientely se již zastavil na souč. 25 let. Stejně tak se ustálila
i délka užívání tvrdých drog před léčbou – na téměř 6 let.Trendy ve vývoji klientely jsou níže jasně zřetelné v uve-
dených grafech zachycujících celou historii zařízení.

Počet žadatelů o rezidenční péči, jak již bylo výše zmíněno, převyšuje mírně naše kapacitní možnosti.Tomu
odpovídá i stabilní obložnost zařízení – 87% resp. 81% v r. 2005.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH REZIDENČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2005 
(celkem 34 osob)

VĚKOVÝ PRŮMĚR 25 LET

DOBA UŽÍVÁNÍ „TVRDÝCH DROG“ 5,5 LET

HEPATITIS B/C 41%

TRESTNĚ STÍHÁNO 32%

UŽIVATELŮ PERVITINU 50%

UŽIVATELŮ HEROINU 38%

KLIENTI Z REGIONU PRAHA 56%

KLIENTI ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 24%

KLIENTI Z OSTATNÍCH KRAJŮ 20%

Nejvíce nákladnou součástí programu v závěru léčby jsou především krátkodobá pracovní místa klientů za povin-
nou minimální mzdu a provozy obou dílen s kvalifikovanými mistry. Přitom je to program vysoce efektivní, který
umožňuje více poškozeným klientům plnohodnotnou sociální integraci.Tato činnost je ze standardních dotací na
protidrogovou politiku nedostatečně financována. Proto v rámci projektu SROP posilujeme lidské zdroje i materiál-
ně technickou základnu obou provozů, která přispěje k rozšíření nabídky pracovních míst pro klienty. Zároveň pro-
jekt umožní postupné zvýšení výnosů z této činnosti tak, aby byl program i po skončení projektu udržitelný.

Program SROP zvýšil kvalitu péče v oblasti vzdělávání všem klientům, kteří byli v léčbě nebo do ní nastoupili ve II.
pololetí 2005.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ RESIDENČNÍCH PROGRAMŮ V LETECH 1999-2005
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Níže uvedené grafy zobrazují efektivitu léčby v rezidenčních programech Magdaléna o.p.s. Je zde patrný 
význam celkové doby strávené v léčbě s důrazem na její řádné ukončení. Celková doba rezidenční léčby 
s řádným ukončením je přitom cca 14 měsíců. Dále je patrný efekt léčby v dlouhodobém časovém horizontu,
kdy ani po celkem 3 letech nedochází ke zhoršení výsledků léčby. Naopak lze očekávat, že část klientů recidivující 
v prvním roce po léčbě se během dalších dvou let stabilizuje směrem k abstinenci a plné resocializaci.

STAV NAŠICH KLIENTŮ ROK PO LÉČBĚ (1999-2004)STAV NAŠICH KLIENTŮ ROK PO LÉČBĚ (1999-2004)
(stav všech přijatých klientů po opuštění programu, bez ohledu na způsob jejich odchodu)

STAV KLIENTŮ 1 ROK PO UKONČENÍ LÉČBY (1999-2005)
1]   abstinující a pracující 61%
2]   léčba 9%
3]   osud neznámý 8%
4]   recidiva 12%
5]   zemřeli 1%

1] 2] 3] 4] 5]

STAV KLIENTŮ 3 ROKY PO UKONČENÍ LÉČBY (1999-2003)
1]   abstinující a pracující 38%
2]   léčba 4%
3]   osud neznámý 8%
4]   recidiva 5%

1] 2] 3] 4]
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EFEKTIVITA LÉČBY VZHLEDEM K DÉLCE POBYTU
(graf zachycuje osudy klientů v závislosti na tom, v které fázi léčbu ukončili)

Z níže uvedeného grafu lze vyvodit přibližnou pravděpodobnost dosažení plné resocializace a abstinence 
u klienta po jeho odchodu z komunity.

FÁZE POBYTU PŘI OPUŠTĚNÍ PROGRAMU 0. FÁZE I. FÁZE II. FÁZE III. FÁZE IV. FÁZE

PRAVDĚPODOBNOST RESOCIALIZACE 0% 33% 41% 66% 92%
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VZDĚLÁVACÍ A DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY
V roce  2005  jsme zahájili pod autorským vedením MUDr. Petra Nevšímala, programového ředitele Magdalény,

o.p.s. práce na II. díle publikace o terapeutických komunitách pro drogově závislé, která bude věnována praxi v ČR.“ 

Spolupořádali jsme celostátní AT konferenci v květnu 05, včetně semináře a rautu  pro účastníky v Magdaléně,
o.p.s., rovněž jsme byli organizátory krajské AT konference v listopadu 05. Připravili jsme seminář pro pedagogy 
Středočeského kraje o léčbě závislostí včetně rozhovorů s klienty a prohlídky areálu. Pro spolupracující organizaci
ICE Dresden, SRN jsme pořádali semináře pro mladé dobrovolníky z evropských zemí o činnosti neziskových 
organizací v ČR, o činnosti  terapeutické komunity se zaměřením na sociální práci v takovém zařízení. Uskutečnily 
se 2 běhy, každý s počtem 50 osob.

Klíčovými partnery spolupráce  na všech úrovních jsou odborné společnosti a neziskové organizace, které 
pokrývají cca 70% poskytovaných služeb ve Středočeském kraji, zvláště v sociálně zdravotní oblasti. Nejvýznamněj-
šími partnery jsou A.N.O. – Asociace nestátních neziskových organizací pro prevenci a léčbu drogových závislostí,
kde je Magdaléna o.p.s. členem odborné sekce terapeutických komunit  a Společnost pro návykové nemoci České
lékařské společnosti E. Purkyně, ve které jsou vedoucí i odborní pracovníci  individuálními členy.

Vzdělávání zaměstnanců
Dosavadní velmi dobré výsledky léčby vycházejí ze vzdělanostní úrovně týmu, kterou je nezbytné i nadále konti-

nuálně prohlubovat. Z vlastních zdrojů je tedy podporován Program kontinuálního vzdělávání (v min. letech doto-
vaný MZ), který je přijímán všemi členy týmu Magdaléna o.p.s. jako základní předpoklad kvalitní práce. Z poznatků
získaných na jednotlivých vzdělávacích akcích mají přímý užitek jak klienti v programech, tak  jsou tyto poznatky
zprostředkovány ostatním členům týmu během týmových konferencí.

Kontinuální vzdělávání týmu je zajištěno, vedle supervize, řadou dalších aktivit viz. tab. Součástí vzdělávacího 
procesu jsou i pravidelné týdenní porady týmu a 2 – 3 víkendové týmové konference.
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT ZAMĚSTNANCŮ V R. 2005
TYP VZDĚLÁVÁNÍ POŘADATEL PROGRAMU

(AKCE)
POČET ÚČASTNÍKŮ CELKOVÁ DÉLKA

VŠ studium – 
magisterské studium,
bakalářské studium,
postgraduální studium

pětileté studium
tříleté studium

1
1
1

Středoškolské studium Střední ped. škola 1

Psychoterapeutický výcvik Skálův institut, SUR,
Gestalt institut,
Pesso

6 pětiletý výcvik

Kursy SI, SKT, IPVZ
Jiné /supervizní/

4
3

víkendové
dvoudenní

Odborné konference AT konference,
Psychoter. konference

3 s aktivní účastí
6 s pasivní

dvoudenní

Semináře Schůze Společnosti 
pro návykové nemoci

1-3 1x měsíčně

Stáže v ČR Zařízení sekundární pro-
tidrogové prevence v ČR

4 2-5 dní

Veletrhy, zahradnické 
a chovatelské výstavy

Brno
Lysá nad Labem

8 1-2 dny

Odborná setkání A.N.O. – sekce TK 1-2 3x ročně

Supervize Týmová + případová,
individuální

9
6

cca 8 hod. měsíčně
cca 5 hod. měsíčně

Pozn. – průběžně probíhají periodická školení řidičů, bezpečnosti práce atp.

Filosofická fakulta UK
1.LFUK
DAMU

STAVEBNÍ ČINNOST
V roce 2005 pokračovala rekonstrukce hlavní budovy. Byla

vyměněna okna v suterénních prostorách (kotelna, prádelna,
sušárna a sklady). Dokončili jsme zateplení a omítnutí fasády
budovy a  povrch venkovního schodiště. Dále proběhla výměna
a doplnění 7 stožárů osvětlení v areálu Magdalény. Kromě toho
byla ještě dokončena a kolaudována vlastní kořenová čistička
odpadních vod. Projekt podpořily investiční dotací Ministerstvo
zdravotnictví ČR i Středočeský kraj. Ke zvyšování funkčnosti 
i estetičnosti interiéru jsme použili jak vlastní prostředky, tak část
dotace ze strukturálního fondu EU   SROP. Jednalo se o tyto
akce: úprava společných prostor (jídelna, aula): zvětšení a výměna
dveří, barevná výmalba, nákup dekoračních předmětů, dále
úpravy technického suterénu: rekonstrukce silnoproudých
rozvodů, výměna  2 kotlů 70 kW, výměna 3 ks venkovních dveří
v budově stájí a nové oplocení výběhu na farmě.

Stavební činnost znamená postupné zlepšování technických,
ekonomických i estetických parametrů našich staveb a také
úsporu provozních nákladů.
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TRUHLÁŘSTVÍ
V truhlárně pracovali celkem 3 stálí zaměstnanci a 6 klientů,
během roku byly díky grantu SROP vytvořeny podmínky pro
přijetí dalších dlouhodobých pracovníků, kteří se zároveň věnují
klientům v podporovaném zaměstnání  Hlavním cílem truh-
lářské dílny je pracovní rehabilitace a částečná rekvalifikace klien-
tů.Truhlárna v rámci možností přijímá i externí a interní zakázky
a inkasuje buď tržby za zakázkovou výrobu, nebo se podílí na
aktivaci v rámci realizace zakázek pro Magdalénu, o.p.s. Klienty
zaměstnané v truhlárně vzděláváme jak v truhlářské výrobě, tak
v obsluze specializovaných programů projektování dřevěného
nábytku.. Předpokládáme, že znalost obsluhy tohoto programu 
a základní znalost funkce a obsluhy truhlářských strojů poskytne
nekvalifikovaným klientům dostatečnou perspektivu uplatnění se
na trhu práce.

FARMA
Ve stavu hospodářských zvířat byly 2 dojnice, 2 prasata a 2
jalovice, základní stádo koz a ovcí, 30 ks slepic, králíci, krůty, kach-
ny a husy.V průběhu roku byla odchována a poražena zvířata a
drůbež v celkovém objemu 774 kg masa, vyrobeno a spotře-
bováno 5 290 l mléka  a 4 545 vajec.

ZAHRADNICTVÍ,VÝROBA BRIKET
V zahradnictví pracovali 1,5 zaměstnanců a 5 klientů.Vedoucí

dílny má zkrácený úvazek a 1 stálá pracovnice pracuje na
výrobě briket. Zahradnictví s výjimkou prodeje adventních či
dušičkových věnců, které v omezené míře prodává v Mníšku
(tržba celkem 7.535 Kč), pracuje pro interní potřebu Magdalény,
o.p.s. Pěstuje se zelenina pro spotřebu v kuchyni TK , dále se
udržuje zahrada v okolí domu a květinová výzdoba.

V rámci práce projektu SROP rozšiřujeme provoz chráněné
zahradnické dílny, kde klienti získávají výrobní praxi formou pěs-
tování zeleniny pro kuchyň a květin potřebných k výzdobě
domu a na sušení. Klienty bez profesního vzdělání a praxe lze v
zahradnictví poměrně snadno zapracovat, zejména proto, že se s
prací na zahradě seznámí i jako klienti nižších fází. Práce na
zahradě je také alternativou pro dívky, které o práci v truhlárně
příliš zájem neprojevují. Pokud se klient/klientka rozhodne věno-
vat se tomuto oboru i po odchodu z léčby, doporučíme jim
externí rekvalifikační kurs květinové vazby, jehož absolvování mu
během trvání pracovního poměru umožníme
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Ekonomicky byl rok 2005 byl pro Magdalénu, o.p.s. velmi úspěšný. Celková podpora z veřejných zdrojů (stát,
kraj,obce)  sice dosáhla 7 499 tis. Kč, což bylo o 728 tis. méně, než v roce 2004. Díky získanému grantu SROP 
ve výši 1511 tis. Kč pro II. pololetí 2005 však celkové příjmy z dotací vzrostly o 783 tis. Potvrzuje se tedy trend
absolutního i relativního snižování objemu příjmů ze státních dotací i z dotací samospráv. Podmínkou udržení 
či rozšiřování činnosti Magdaléna, o.p.s. se čím dál tím více stává vlastní iniciativa – tedy tržby a ostatní výnosy 
z vlastních činností a čerpání prostředků ze strukturálních fondů.

Celkové příjmy dosáhly výše 12 525 tis. Kč , tj. o 1 993 tis. Kč více, než v r. 2004.V letošním roce jsme zazname-
nali významný nárůst zejména v objemu vlastních výnosů, a to celkem 3 000 tis.Kč, tj. o 1 065 tis. Kč více než 
v roce 2004.Tento příznivý vývoj způsobil především rozvoj dalších služeb – organizování vzdělávacích akcí, vydání
knihy apod.

HOSPODAŘENÍ
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací, grantů a soukromých darů:

� Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR,Vladislavova 4, Praha 1

� Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru zdravotní péče, Palackého nám. 4, Praha 2, státní dotace na 
provoz psychiatrické ambulance a dostavbu TK

� MPSV ČR, odboru sociálních služeb, Na poříčním právu 1. Praha 2, státní dotace 1 na provoz 
NP Magdaléna 

� Středočeskému krajskému úřadu, Zborovská 11, Praha 5 za příspěvek na všechny odborné pro
gramy a investiční výstavbu. Magistrátu hl. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.

� Úřadu Městské části Praha 1

� Těmto dalším dárcům: Jan Havelka, ing. Hynek Krátký, MUDr. Jindřiška Kulhánková, Ing.Michal Miťka,
PhDr. Jaroslav Plichta, Robert Vinogradov.

� Océ ČR, s.r.o., Universe Agency, s.r.o., Spolek milců čaje, s.r.o., Aleš Holásek, Rubena, a.s.,
Helmets CZ, s.r.o.

Finančními příspěvky a věcnými dary přispěly i další fyzické a právnické osoby, které si nepřejí být uvedeny.
I jim patří naše poděkování.

Výroční zprávu zpracovali:

Ing. Martina Berdychová – ředitelka 

MUDr. Petr Nevšímal – programový ředitel

Správní rada Magdaléna o.p.s. schválila výroční zprávu s doporučením Dozorčí rady na svém zasedání 
dne 27. 6. 2006.
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Magdaléna o.p.s.
252 10  Mníšek pod Brdy, POB 3

tel: 318599124-5
e-mail: magdalena.ops@oil.cz
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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grafické zpracování zuza.vck@gmail.com
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