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MAGDALÉNA, o.p.s.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
 V těchto několika řádcích bychom se rádi ohlédli za uplynu-
lým rokem, který považujeme pro naši společnost za velmi 
významný. 
 Po letech intenzivní práce na zvyšování kvality poskytova-
ných služeb v areálu Včelník v Mníšku pod Brdy jsme přikročili 
k rozšiřování naší působnosti za jeho hranice. Rozvoj, který je 
založen na stabilitě, profesionalitě a dosavadní efektivitě celé 
organizace, si vyžádaly jak potřeby našich klientů, tak požadav-
ky na optimalizaci sítě protidrogových služeb ve Středočes-
kém kraji.
 V první řadě byl tedy loňský rok ve znamení rozšíření spektra 
námi poskytovaných služeb. Získali jsme nanční podporu 
z prostředků strukturálních fondů EU v rámci �. kola SROP 
na otevření a provoz Doléčovacího centra v Praze 4 - Podolí, 
které rozšíří nabídku následné péče pro klienty Středočeského 
kraje. Dále probíhaly přípravy na převzetí K-centra v Benešově, 
které požádalo o zastřešení naší organizací. Tato skutečnost je 
pro nás dalším důkazem vysokého kreditu Magdalény,  o.p.s. 
a samozřejmě závazkem do dalších let.
 Během roku jsme vyšli vstříc poptávce klientů a zvýšili kapa-
citu rezidenčních programů na Včelníku i kapacitu programu 
pracovní rehabilitace a rozvíjeli dále odbornou spolupráci na 
národní i mezinárodní úrovni. Soustavně probíhají menší sta-
vební úpravy hlavní budovy na Včelníku cílem zvýšit její funkční 
a estetickou hodnotu. 
 Na druhé straně byl pro nás loňský rok i rokem velké ztráty, 
kdy nás bohužel navždy opustil drahý kolega PhDr. Jaroslav 
Plichta, člověk s velkým duchovním potenciálem a vysokým 
morálním kreditem, který nás mnoho let podporoval, podněco-
val, s láskou kritizoval a vedl nejen k víře.
 Probíhající rozvoj a změny si vyžádaly velké nasazení všech 
našich kolegů, ochotu přijmout nové výzvy a trpělivost při jejich 
realizaci. Bez opravdového nadšení, sounáležitosti a vzájemné 
důvěry bychom nemohli uspět. To, že se nám společné dílo daří 
jako výsledek opravdové týmové spolupráce, nás naplňuje vel-
kou radostí a posiluje odhodlání realizovat další společné vize 
a projekty v příštích letech.
 Všem kolegům, klientům a přátelům Magdalény bychom  
tímto chtěli za vše poděkovat a popřát jim hodně radosti  
v dalším roce.

Ing Ma ina Be d ch á a MUD Pe Ne šímal
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Rok �997 
7. ��. �997 založení společnosti paní Marií Kaplanovou a Měs-
tem Mníšek pod Brdy za účelem poskytování léčebně resociali-
začního programu pro osoby závislé na návykových látkách.

Rok �998 
�. �2. �998 zahájení provozu terapeutické komunity pro �� klientů 
v areálu bývalé vojenské raketové základny Včelník v Mníšku 
pod Brdy. Oprava části původně kasárenské budovy pro provoz 
komunity a farmy k pracovní terapii.

Rok �999
Zahájení provozu psychiatrické ambulance se specializací 
AT v areálu Včelník v Mníšku pod Brdy. Otevření systematic-
kého programu pro blízké klientů TK v Praze. TK Magdaléna 
zakládá tradici kulturního festivalu terapeutických komunit ČR 
- I. Kulturfest“. Zahájení spolupráce s místní farností, první 
návštěva p. kardinála Vlka a počátek tradice dobrovolnické 
práce pro Magdalénu.

Rok 2000
Zahájení provozu programu chráněného bydlení pro 5 klientů.
Klienti TK Magdaléna vydávají klientský časopis V úle“.
I. etapa rekonstrukce třetiny hlavní budovy pro chráněné bydle-
ní, společné jídelny a komunitní místnost. Rekonstrukce objektu 
chráněných dílen truhlárny a zahradnictví.

Rok 200�
Zahájení provozu podporovaného zaměstnávání klientů v truh-
lárně a zahradnictví s kapacitou 5 pracovních míst. Zvýšení 
kapacity TK na �4 lůžek, počátek tradice zvonění na zvon Prokop 
při slavnosti ukončení léčby. Zahájena mnohaletá spolupráce 
s  ICE (Iniziatice Christen für Europa),  první dobrovolník ze SRN je 
na roční službě v programu TK. Rekonstrukce samostatné budovy 
chráněného bydlení, požární nádrže, pořízena briketovací linka 
na výrobu ekologických briket z dřevního odpadu.

Rok 2002
Zvýšení kapacity rezidenčních programů na 2� lůžek. Vlastní příjmy 
z hlavní i doplňkové činnosti přesáhly poprvé 20% celkových příjmů 
organizace. Sponzorské dary dosáhly ojedinělé výše � 600 000 Kč 
a pomohly překlenout dočasný propad dotačních zdrojů po povodních.

Rok 200�
II. etapa rekonstrukce hlavní budovy (výměna oken, balkony, 
můstek, zateplení části fasády). Prvních 5 let provozu, rezi-
denčními programy prošlo na 80 klientů, z nichž 60 dlouhodobě 
abstinuje od drog.

Rok 2004
Vydání odborné publikace Terapeutická komunita pro drogově 
závislé I.“. Spolupořádání AT konference Středočeského kraje.
Zahájení mezinárodní spolupráce s dalšími terapeutickými 
komunitami v Evropě. Vybudování studny, kořenové čističky 
odpadních vod, zateplení fasády.

Rok 2005
Spolupořádání celostátní AT konference ČLS JEP.
Udělení certi kace odborné způsobilosti programu TK Radou 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Návštěva nestora evropských TK M. Kooymana v Magdaléně. 
O ciální předání budov v areálu Ministerstvem obrany ČR 
do vlastnictví společnosti.  Spolupráce na tvorbě Koncepce 
zdravotních a sociálních služeb pro závislé ve Středočeském 
kraji.“ Rozšíření počtu pracovních míst v programu podporova-
ného zaměstnávání klientů. Realizace projektu v rámci �. kola 
SROP.

Rok 2006 
Stali jsme se školicím pracovištěm pro studenty oboru adiktolo-
gie  �. Lékařské fakulty University Karlovy a studenty Prešovské 
univerzity. Zahájení provozu Doléčovacího centra Magdaléna 
v Praze 4 - Podolí. Přijetí TK Magdaléna za řádného člena 
Evropské federace terapeutických komunit (European Federati-
on of Therapeutic Communities  - EFTC).
Zvýšení celkové kapacity rezidenčních programů na 2� lůžek.
Přípravy na přijetí K-centra Benešov do společnosti. Realizace 
projektu v rámci �. kola SROP.

HISTORIE, POSLÁNÍ A FILOSOFIE

Za mim řádný řín d a adní hi ii naší lečn i
děk jeme láš ě ěm bn em:
Ing Jan Š ambe k i, PhD Ja la i Plich i
a PhD Magdaleně F é
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MAGDALÉNA, o.p.s.

Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je 
a většina tím, kým se může stát.“

POSLÁNÍ

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

FILOZOFIE

Naší společnou lozo í je víra ve schopnost změny vlastním 
úsilím, v léčivou sílu zdravého vztahu a ve svobodu v řádu.
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P f PhD Ja la Plich a

* �0.7.�929 - + 25.7.2006

Jaroslav Plichta byl dlouholetým dobrovolníkem a sponzorem 
Magdalény, o.p.s. Připojil se k týmu krátce po zahájení provozu 
terapeutické komunity v březnu �999. Svým působením vtiskl 
charakteru celé organizace duchovní a etický rozměr, založený 
na křesťanské víře, na respektu k řádu a na lásce k lidem. 

Když byl pro politickou nespolehlivost v 50. letech min. století 
vyloučen z gymnázia a nepřijat k vysokoškolskému studiu, 
strávil rok v noviciátě dominikánského řádu v Olomouci. Musel 
pracoval v dělnických profesích a byl přidělen na základní vojen-
skou službu k PTP. Svého původního cíle dosáhl až v r. �96�, 
kdy byl přijat na řádné studium divadelní vědy na Filoso  cké 
fakultě UK a stal se dramaturgem činohry Národního divadla 
v Praze. V roce �968 emigroval na pozvání Heinricha Bölla do 
Kolína nad Rýnem. V Německu vystudoval druhou vysokou 
školu a působil nejen jako dramaturg, ale i jako vysokoškolský 
pedagog v oborech divadelní vědy, pedagogiky a sociologie. Byl 
jmenován profesorem pro oblast pedagogiky médií a verbální 
komunikace.

Po dosažení pensijního věku se vrátil do vlasti, od r. �995 
působil nejprve v Institutu pedagogiky volného času v Praze 
a později na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Ivana 
Vyskočila, kde vedl semináře a praktická cvičení pro studenty 
vysvětlující souvislosti i možnosti rozvoje člověka v souvislosti 
s divadelní prací. Stal se také členem vědecké rady při nově 
zřízeném Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví.

Z médií se dozvěděl o zahájení činnosti TK Magdaléna a nabídl 
nám své bohaté životní zkušenosti i svůj odborný potenciál. 
Věnoval nám jako dobrovolník svou neutuchající energii, svůj 
čas, který mohl trávit zaslouženým odpočinkem a postupně 
i své celoživotní úspory, když se organizace v počátcích své 
činnosti dostávala do  nančních potíží. Vedl systematický kurs 
neverbálních technik komunikace, režíroval divadelní předsta-
vení klientů, nakupoval velkoryse odborné publikace, sportovní 
potřeby i vybavení AV technikou. S klienty bouřlivě diskutoval 
při náročných vzdělávacích programech. Účastnil se týmových 
porad i konferencí, byl naším moudrým rádcem a starostlivým 
otcem. Terapeutická komunita pro něj byla další rodinou, kde 

trávil neděle a významné svátky, pro klienty byl vzorem moud-
rého a laskavého stáří. Klienti s ním často zůstávali v osobním 
kontaktu i po ukončení léčby, navštěvovali ho a pomáhali mu 
v posledním těžkém období jeho nemoci.

Jeho odchod nás všechny bolestně zasáhl, ztratili jsme přítele, 
rádce i osobní vzor. Zanechal nám spoustu vlastních písem-
ností, videozáznamů i odborné literatury. V Magdaléně zůstává 
nejen jeho pamětní deska, odhalená na Výroční komunitě, ale 
i jeho duchovní dimenze, která nás provází  v našich osobních 
životech. 

Jen tehdy, když se vzdáme pohodlí svého vEzeOského 
kavalce m]žeme najít 

a prožít v sobE i venku ten nádherný svEt nekonečných mož-
ností, barev, v]ní i melodií. Jen tak najdeme svoji svobodu.

A proto jste na MagdalénE !!!!! 

PhDr. Jaroslav Plichta, 2001 
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MAGDALÉNA, o.p.s.

Předseda: RNDr. Milan Brabenec (člen SR od    
  26.��.200�, předseda SR od 9.��.2005)

Členové:  P. Robert Cieszkowski (od �0.8.2005)
  Stanislav Jirota (od �.2.2005)
  Jiří Zápal (od �.2.2005)
  Peter Fischer (od �2.�0.2005)

V roce 2006 skončilo funkční období člena správní rady o.p.s. 
 pana Mgr. Davida Bílka ke dni 26.��.2006, jako jeho nástupce 

byl jmenován pan Ing. Petr Digrin, Ph.D.  nový starosta  
Mníšku pod Brdy, jeho členství vzniklo ke dni 22.�. 2007. Tato 
změna dosud není zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Městským soudem v Praze. 

Členové:  JUDr. Milan Hulík (od �.2.2005)
 MUDr. Luděk Pelikán (od �5.6.2005)
 František Slepička (od ��.5.2005)

Výše uvedené složení dozorčí rady nebylo dosud zapsáno 
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Měst-
ským soudem v Praze.

Vedení gani ace:

Ředitel: Ing. Martina Berdychová
 Včelník �070, 
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel. ��8 599 �24. 
 Mobil: 60� 867 �84
 berdychova@magdalena-ops.cz

Programový ředitel: MUDr. Petr Nevšímal
 Včelník �070, 
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 �90, 
 Mobil: 60� 867 �85
 nevsimal@magdalena-ops.cz

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ
ORGANIZACE

Zaklada elé lečn i

O gán lečn i ke dni e a ení úče ní
á ě k j :

Paní Marie Kaplanová a Město Mníšek pod Brdy.

S á ní ada k :

D čí ada k :
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HLAVNÍ ODBORNÁ ČINNOST

 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA

Vedoucí programu:  MUDr. Petr Nevšímal
 Včelník �070,
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 �25, 
 Mobil: 60� 867 �85
 komunita@magdalena-ops.cz

 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Vedoucí programu:  RNDr. Martin Rataj
 Včelník �070,
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 �25,
 Mobil: 7�7 284 598
 chrpa@magdalena-ops.cz

 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Vedoucí programu:  RNDr. Martin Rataj
 Včelník �070, 
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 �25, 
 Mobil: 7�7 284 598
 chrpa@magdalena-ops.cz

 DOLÉČOVACÍ CENTRUM

Vedoucí programu:  PhDr. Galina Tomíšková
 Pod Vyšehradem �,
 �40 00 Praha 4
 Tel.: 24� 409 8�8, 
 Mobil: 7�9 6�9 ��9
 podoli@magdalena-ops.cz

 AT AMBULANCE

Vedoucí programu:  MUDr. Petr Nevšímal
 Včelník �070, 
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 �90,
 Mobil: 60� 867 �85
 ambulance@magdalena-ops.cz

EKONOMIKA A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

 ODBOR FINANČNÍ, EKONOMICKÝ A PERSONÁLNÍ

Vedoucí:  Ing. Kateřina Marhoulová
 Včelník �070, 
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 260,
 Mobil: 602 �79 625
 uctarna@magdalena-ops.cz

 ODBOR PROVOZNÍ, INVESTIČNÍ A MAJETKOVÝ

Vedoucí:  Pavel Hrbek
 Včelník �070,
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel.: ��8 599 260, 
 Mobil: 7�6 707 �5�
 hrbek@magdalena-ops.cz

 PRODUKČNÍ ODBOR

Vedoucí:  Ing. Martina Berdychová
 Včelník �070,
 252 �0 Mníšek pod Brdy
 Tel. ��8 599 �24. 
 Mobil: 60� 867 �84
 berdychova@magdalena-ops.cz

	  TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA

 Vedoucí: Zdeněk Nádeníček
  Včelník �070,
  252 �0 Mníšek pod Brdy
  Mobil: 7�7 284 594
  truhlarna@magdalena-ops.cz

	  ZAHRADNICTVÍ

 Vedoucí: Ing. Martina Stočesová
  Včelník �070,
  252 �0 Mníšek pod Brdy
  Mobil: 7�9 6�2 0�8
  zahrada@magdalena-ops.cz
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4 UDÁLOSTI ROKU

 
Leden Lyžařský zátěžový program TK v Krkonoších

Únor  Spolupořádání masopustního karnevalu pro děti 
v Mníšku pod Brdy

Březen Rozšíření provozní kapacity zahradnictví

Duben  Aktivní účast na Konferenci následné péče věnované 
podporovanému zaměstnávání v Brně

  Velikonoční trhy v Mníšku pod Brdy s prodejem 
našich výrobků a prezentací Magdalény divadelním 
představením Pašijové hry“

 Klienti pořádají Dětské odpoledne pro děti z mníšec- 
 ké školky

Květen  Tisková konference Středočeského kraje na  
Magdaléně  představení krajské protidrogové 
koncepce

  Zasedání zdravotně sociálního výboru senátu ČR 
a vzdělávání pracovníků samospráv Středočeského 
kraje na Magdaléně 

 Výroční komunita s účastí desítek našich absolventů
 Pilotní akreditace MPSV programu CHRPA 
 Cyklistický zátěžový program TK
 Aktivní účast na celostátní AT konferenci v Měříně

Červen  Spolupořádání dětského dne pro mníšecké děti 
Pohádkový les“

 Účast TK na olympiádě terapeutických komunit ČR

Červenec Účast na pouti k sv. Máří Magdaléně
  Úmrtí věrného duchovního i materiálního sponzora 

Magdaléna, o.p.s. PhDr. Jaroslava Plichty

Srpen Putovní zátěžový program TK na Ukrajině

Září  Pořádání 8. ročníku divadelního festivalu terape-
utických komunit Kulturfest s účastí 8 komunit pro 
závislé z celé ČR 

 Lezecký zátěžový program TK na Kozelce u Nečtin

Říjen  Přijetí TK Magdaléna za řádného člena Evropské 
federace terapeutických komunit (EFTC) 

 Cyklistický zátěžový program TK v Jeseníkách

Listopad Spolupořádání krajské AT konference v Měříně
  Návštěva a exkurze kolegů z největší skotské sociál-

ní agentury Crossreach
 Zahájení provozu DC Magdaléna v Praze, Podolí

Prosinec  Účast klientů TK na divadelním festivalu v Plzni spo-
jené s besedou se SŠ studenty

 Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TK
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5 ODBORNÁ ČINNOST

A TERAPEUTICKÁ KOMUNITA

Program nabízí  
integrovanou psychoterapeutickou, zdravotní, sociální a výchov-
nou péči klientům se střednětěžkou až těžkou závislostí na 
nealkoholových drogách, starších �8ti let, v délce 7-�0 měsíců, 
v závislosti na situaci klienta a jeho individuálním osobnostním 
růstu. 

n Skupinová, komunitní a individuální psychoterapie
n Rodinná terapie a poradenství
n Pracovní terapie
n Vzdělávací, sportovní a zátěžové programy
n Sociální a právní poradenství
n Další aktivity (pastorace, tvůrčí a zájmové činnosti)

Cíle programu
n Trvalá a důsledná abstinence
n Opuštění drogového životního stylu
n Zlepšení fyzické a psychické kondice
n Osvojení psychosociálních návyků v chování
n Získání schopnosti řešit krizové situace
n Přijmutí odpovědnosti za svůj život
n  Návrat do plnohodnotného a subjektivně spokojenějšího 

života.

Za důležité a speciické složky naší léčby považujeme 
n  Relativní otevřenost zařízení (návštěvy, spolupráci s místními 

obyvateli apod.) 
n  Intenzivní práci s rodinou (skupiny pro rodiče a partnery 

našich klientů, víkendové pobyty, zapojení blízkých  
do terapie)

n Individualizovaný přístup ke klientů, 
n Různorodost pracovní terapie
n  Široké spektrum nadstavbových programů (arteterapie, 

divadlo, keramika, široké spektrum sportovních aktivit, PC, 
internet)

n Možnost zaměstnávání klientů a výkonu alternativních trestů
n  Plynulý přechod do doléčovacího programu a jeho prováza-

nost s TK

 Terapeutická komunita je strukturovaným, hierarchicky 
organizovaným a demokratickým, léčebným společenstvím 
lidí (klientů, terapeutů, zaměstnanců). Úzdravy je dosahováno 
prostřednictvím společného života, práce a terapie. 
 Toto soužití je zdrojem podnětů k osobnostním změnám 
nezbytným pro život bez drog a zároveň nástrojem, který změny 
umožňuje (tlak ostatních klientů, průběžná korekce na základě 
reálných mezilidských vztahů).  

 Osobnostní růst klienta je stimulován ucelenou a všestran-
nou nabídkou programů, celkovou úrovní vzdělání, praxe 
a osobnostních kvalit personálu a otevřenou, přátelskou a tvůrčí 
atmosférou domu. Terapeutický program zahrnuje týdně �8 
hodin skupinové a komunitní psychoterapie, 2 hodiny vzděláva-
cích, 5 hodin sportovních a � hodiny zájmových aktivit. Dále pak 
4 hodiny individuální a � hodinu rodinné terapie měsíčně. 
 Pro resocializaci klientů je podstatným faktorem klientská 
spoluspráva a práce v komunitě. Každý z klientů v průběhu 
léčby vystřídá několik pracovních pozic, které se různým způso-
bem podílejí na chodu terapeutické komunity (např. úklid, vaření, 
práce na zahradě, farmě apod.). Nově příchozí začínají na jed-
notlivých pracovištích jako pomocníci, v průběhu léčby postupují 
na místa šéfů pracovišť  učí se organizovat práci sobě i ostat-
ním. Zároveň s tím mají možnost učit se zodpovědnosti a zkou-
šet aplikovat nově osvojené formy sociálního chování. 
 Finanční spoluúčast je již několik let ve výši 4.900,- Kč, 
klientům je kromě léčebné péče poskytována strava, ubytování, 
doprava na zátěžové akce, zapůjčení potřebného pracovního 
i sportovního vybavení apod. Příspěvek funguje v léčbě jako 
dodatečný motivační faktor a pro organizaci je významnou částí 
vlastních příjmů. Klientům poskytujeme pomoc při zajišťování 
nančních prostředků ze systému sociálního zabezpečení.

 Kapacita programu je �4 lůžek. V roce 2006 jím prošlo 42 
klientů, z toho v průběhu roku nastoupilo 25 klientů na léčbu 
řádnou a � na léčbu opakovací. Ženy tvořily ��% klientely, byd-
lištěm bylo 4�% klientů z Prahy a ��% ze Středočeského kraje. 
Průměrný věk klientů při nástupu do léčby činil 25 let a průměr-
ná doba užívání tvrdých drog přesahovala 5 let.
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 Úspěšně dokončená léčba trvala v průměru 282 dní, prů-
měrná délka pobytu všech klientů pak �85 dní, tento výsledek 
vypovídá o nízkém počtu předčasných odchodů a pomáhá 
udržet vysokou efektivitu léčby. 
 Poptávka po léčbě v terapeutické komunitě u klientů mužů 
vysoce převyšovala naše kapacitní možnosti, a v současné 
době je čekací lhůta delší než 2,5 měsíce. Na rozdíl od minulé-
ho roku, kdy byl nízký zájem o léčbu ze strany žen, jsme v roce 
letošním měli po většinu roku obsazena všechna ženská lůžka. 
Obložnost v roce 2006 byla 90,4%.
 Pracovní terapie klientů na farmě přinesla výnosy za rok 
2006 v celkové hodnotě cca �98 000,- Kč. Bylo vyprodukováno 
přes 7 000 litrů mléka, 5 000 vajec, přes 500 kg. vepřového 
masa a řada dalších produktů.
 
Vývoj programu v roce 2006
 V programu rezidenční péče v TK dochází průběžně k drob-
ným korekcím vycházejícím ze snahy o maximální efektivnost 
léčby, nebo z individuálních potřeb dané klientely. Přes stabilně 
dobré výsledky se snažíme program dále vylepšovat, rozvíjet 
a reagovat na nové trendy a potřeby. Nově jsme začali syste-
maticky pracovat s gender problematikou. Zatímco v dřívějších 
letech jsme nárazově, podle potřeby klientek, několikrát za rok 
dělali psychoterapeutickou skupinu zaměřenou na problémy 
(závislých) žen, v letošním roce se nám podařilo vytvořit si 
systematický rámec pro speci ckou terapeutickou práci s žen-
skou a nově i mužskou klientelou. Dále jsme inovovali systém 
vzdělávacích aktivit klientů v rámci realizace projektu SROP.
 Personální zabezpečení programu zůstalo bez výraznějších 
změn. Terapeutický tým zůstává stabilní (7 jeho členů v něm 
působí déle než � roky a někteří od počátku programu, většina 
z nich má absolvovaný psychoterapeutický výcvik) S přelomem 
roku dochází ke změně supervizora. Po osmi letech jsme po 
vzájemné shodě ukončili spolupráci s PhDr. Frouzovou, jíž vděčí 
naše komunita za mnohé cenné zkušenosti a pomoc ve vytvá-
ření i poskytování léčebného programu. Dosavadní výsledky 
souvisí bezpochyby s jejím intenzivním supervizím působením. 
Od r. 2007 převezmou supervizi programu PhDr. Martin Hajný 
a týmovou supervizi PhDr. Karel Koblic, oba akreditovaní super-
vizoři ČIS. 
Údaje o efektivitě léčby uvádíme společně pro oba rezidenční 
programy viz kapitola F.
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B CHRPA - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Program nabízí komplexní doléčovací program, potřebnou  
psychosociální podporu klientů během jejich resocializace,  
ubytování a možnost stravování.

n Individuální a skupinová psychoterapie
n Rekondiční víkendové či týdenní pobyty
n Sportovní, zátěžové a vzdělávací programy 
n Sociální a právní poradenství
n Další aktivity (fakultativně s klienty TK)

Cíle programu
n  Plná sociální rehabilitace klienta po dlouhodobé léčbě dro-

gové závislosti
n Trvalá a důsledná abstinence
n Zpevnění v psychosociálních návycích
n Trénink samostatného bydlení
n Zlepšení fyzické a psychické kondice
n Přijetí odpovědnosti za svůj život
n  Návrat do plnohodnotného a subjektivně spokojenějšího 

života
 
Za důležité a speciické složky naší léčby považujeme 
n  Relativní otevřenost zařízení (návštěvy, spolupráci s místní-

mi obyvateli apod.) 
n Individualizovaný přístup ke klientům 
n Kvali kovanou nabídku pracovní terapie
n  Široké spektrum nadstavbových programů (arteterapie, 

divadlo, keramika, široké spektrum sportovních aktivit, PC, 
internet)

n Možnost výkonu alternativních trestů
n Provázanost s předchozími a následnými programy

 CHRPA  chráněné bydlení je program, jehož klientem se 
může stát jak absolvent TK Magdaléna (0.-II. fáze), tak absol-
vent programu v jiném zařízení (jiná terapeutická komunita, 
nebo psychiatrická léčebna se střednědobým programem). 
Přijímací proces klienta z jiného zařízení spočívá v sepsání 
žádosti a stručného životopisu, poté se uskuteční jeho návštěva 
v našem zařízení, kdy je seznámen podrobně s jeho chodem 
a pravidly. Současně je naplánován přesný termín nástupu do programu. 
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Se všemi klienty je sepsána Smlouva o pobytu. Ukončení pro-
gramu je plánované po dohodě obou stran. Předčasné ukončení 
je možné v případě porušení dohodnutých pravidel programu 
(nejčastěji zastírané užívání drog), nebo změně motivace v něm 
dále pokračovat. 

 Finanční spoluúčast je �.500,-Kč měsíčně (bydlení, 
celodenní stravování a terapeutický program). Po prvním měsíci 
v programu lze individuálně sjednat sníženou taxu (2.500,- nebo 
�.000,- Kč) podle míry odebíraných služeb. Finanční spoluúčast 
je dodatkovým motivačním faktorem a díky souběžné sociál-
ní podpoře v nalezení zaměstnání nebo nabídce zaměstnání 
přímo v chráněných pracovních programech Magdaléna, o.p.s. 
není limitujícím faktorem dostupnosti služby.

 Obložnost programu v roce 2005 přesahovala 80%, v roce 
2006 vzrostla na 99%. Současně vycházíme vstříc poptávce 
po službě zvýšením kapacity ubytování na 9 lůžek. Programem 
prošlo vloni 25 klientů, 9 řádně ukončilo, �0 setrvalo. Většina 
klientů je z Prahy a Středočeského kraje, přijímáme však klienty 
z celé republiky (v r. 2006 bylo 4�% klientů z Prahy a 26% ze 
Středočeského kraje)

 Poptávka po programu navzdory rozšíření počtu lůžek 
převyšovala naše kapacitní možnosti, přednostně jsou přijímáni 
absolventi mateřské komunity, jichž bylo 20, 5 přišlo z jiných 
programů, věkový průměr zůstává 25,5 roku, poměr mužů a žen 
�9:6 nevybočuje z dlouhodobých trendů

Vý j g am ce

 Ke konci roku 2006 se společně se získáním vhodných 
prostor rozdělil stávající  program NP Magdaléna na rezidenční 
větev na Včelníku (chráněné bydlení a sociálně pracovní rehabi-
litace s novým názvem CHRPA  dříve NP) a ambulantní větev 
v pražském Podolí (Doléčovací centrum Magdaléna - Podolí). 
Personální zajištění programu CHRPA zůstává nezměněno, pro-
gram zajišťuje stabilní dvojice vedoucích a noční provoz službu 
konající terapeut TK. V roce 2006 došlo ke změně supervizora, 
týmovým supervizorem se stal PhDr. Karel Koblic

 Efektivita rezidenčních programů Magdaléna, o.p.s. je 
v porovnání s dalšími programy podobného charakteru na velmi 
vysoké úrovni. Zhruba 90% ze všech absolventů celého  
programu je schopno dlouhodobě obstát v podmínkách reálné-
ho života, abstinuje i pracuje ve sledování po � roce a � letech 
od ukončení. Ze všech klientů přijatých do programu (tedy 
i s předčasně ukončenými pobyty) takto obstojí zhruba 70% 
z nich. Zhruba 50% klientů abstinuje v dlouhodobém sledování 
i v případě, kdy program nedokončí řádně nebo jsou vyloučeni.
  
 Údaje o efektivitě léčby uvádíme společně pro oba rezidenč-
ní programy viz kapitola F.
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C CHRPA - SOCIÁLNĚ PRACOVNÍ REHABILITACE

Program nabízí sociálně-pracovní rehabilitaci v truhlářské nebo 
zahradnické dílně pod vedením mistra s příslušnou kvali kací. 
Program se sjednává zpravidla na dobu � měsíců, v indikova-
ných případech je možné jej prodloužit.

n Zaměstnání v 8 hodinovém pracovním režimu
n Získání základních pracovních návyků a dovedností
n Dokončení vzdělání či rekvali kace
n Pracovní smlouva za minimální mzdu
n Zvýšení možností uplatnění na trhu práce

Za důležité a speciické složky našeho programu považujeme
n  Podíl klientely na výrobní činnosti zařízení,  jejíž výnos je 

součástí nancování provozu
n Provázanost s předchozími a následnými programy
n  Otevřenost programu (externí zakázky, komunikace se 

zákazníky)
n  Nabídka chráněného bydlení se skupinovým terapeutickým 

programem

CHRPA - sociálně-pracovní rehabilitace je program, jehož  
klientem se může stát jak absolvent TK Magdaléna (0.-II. 
fáze), tak absolvent programu v jiném zařízení (jiná terapeu-
tická komunita, nebo psychiatrická léčebna se střednědobým 
programem). Přijímací proces klienta z jiného zařízení spočívá 
v sepsání žádosti a stručného životopisu, poté se uskuteční 
jeho návštěva v našem zařízení, kdy je seznámen podrobně 
s jeho chodem a pravidly. Současně je naplánován přesný ter-
mín nástupu do programu.

 Kapacita programu je 6 pracovních míst. V roce 2006 jím 
prošlo 2� klientů, z toho 8 v truhlárně a �� v zahradnictví. 

 Poptávka po programu převyšuje naše kapacitní možnosti, 
přednostně jsou přijímáni absolventi mateřské komunity, jichž 
bylo �6, 5 přišlo z jiných programů, věkový průměr zůstává  
25,5 roku, poměr mužů a žen �6:5 nevybočuje z dlouhodobých 
trendů
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T hlář ká dílna

 V truhlárně pracovali celkem � stálí zaměstnanci a 8 klientů, 
během roku byly díky grantu SROP vytvořeny podmínky pro 
přijetí zkušených pracovníků na pozice pracovních terapeutů. 
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 
nekvali kovaným klientům dostatečnou perspektivu uplatnění se 
na trhu práce.
 Díky souběžné realizaci projektu SROP jsou vybaveny dílny 
novými stroji a nářadím. Došlo k optimalizaci provozu jednotli-
vých chráněných dílen, včetně účelnějšího rozdělení kompeten-
cí vedoucích rehabilitačního programu. Vytížení kapacity dílen je 
také na maximální možné míře. S ohledem na to byly v truh-
lářské dílně přerozděleny kompetence vedoucích pracovních 
terapeutů, a vznikly tak 2 skupiny, každá s odlišným pracovním 
programem.

Z významnějších externích zakázek dílny lze jmenovat zakáz-
ku pro sochařský ateliér VŠUP (prof. Kurt Gebauer) - otočné 
stojany pod sochy, sochařské stojany a rámečky realizovanou 
na jaře roku 2006; dále zakázku pro mníšecký zámek - vybavení 
letní a zimní pokladny a další interiérové vybavení; a již tradič-
ní výrobu dřevěných krabiček pro prvňáčky pro ZŠ v Mníšku. 
V rámci interních zakázek se truhlářská dílna věnovala např. 
opravě a renovaci dřevěných prvků na hlavní budově, výrobě 
lavic k ohništi, či nového krmelce pro farmu.

Zah adnic í

 V zahradnictví pracovali � stálí zaměstnanci a �� klientů. 
Zahradnictví pracuje přednostně pro interní potřebu Magdalény, 
o.p.s., s výjimkou prodeje adventních či dušičkových věnců, 
které v omezené míře prodává na místních trzích, jedna z pra-
covnic pracuje na výrobě ekologických briket z dřevního odpadu. 
Pěstuje se zelenina pro spotřebu v kuchyni TK, dále se udržuje 
zahrada v okolí domu a květinová výzdoba. Erudovaná zahrad-
nice prosadila koncepční změny v okrasné zeleni, skleníkovém 
hospodářství, začalo budování zázemí pro zimní provoz, který je 
letos plnohodnotně funkční. 
 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 komunitní léčby. 
Práce na zahradě je také vhodnou alternativou pro dívky. Pokud 
se klient/klientka rozhodne věnovat tomuto oboru i po odchodu 
z léčby, může absolvovat již během trvání pracovního poměru 
externí rekvali kační kurs květinové vazby.

 Na jaře roku 2006 byla dokončena stavba vytápěného skle-
níku (v plném provozu od října) a byly vybudovány nová paře-
niště a záhony, během letních měsíců byla realizována stavba 
podpěrné zídky pro terasovité využití svažitého terénu na další 
záhony. Na podzim t.r. započala stavba nevytápěného přístřešku 
zahradnictví.
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D DOLÉČOVACÍ CENTRUM

Program je zaměřen na osoby starší �5-ti let s anamnézou 
závislosti na návykových látkách abstinující alespoň � měsíce 
a jejich blízké.

n Poradenství a informační servis
n Diagnostika
n Ambulantní komplexní následná péče
n Individuální přístup
n Reference do návazných služeb
n Podpora zájmových, tvůrčích a svépomocných aktivit

 Na konci roku 2006 byl zahájen provoz v novém Doléčova-
cím centru Magdaléna  Podolí díky grantové podpoře Evropské 
unie (projekt SROP). Umístění DC v Praze 4 - Podolí vychází 
vstříc potřebám klientů z regionu Středočeského kraje, pro které 
je Praha přirozeným dojezdovým místem. 
 Centrum nabízí komplexní doléčovací program pro abstinují-
cí osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách s dopo-
ručenou minimální dobou abstinence � měsíce, a není uzavřeno 
ani pro klienty, kteří neprodělali léčbu, či jiný odborný program. 
Preferuje klienty, kteří absolvovali detoxi kaci a minimálně krát-
kodobou léčbu (ambulantní či rezidenční), s náhledem a motiva-
cí k dlouhodobé abstinenci a se zajištěným bydlením.  
  Program je tedy primárně určen pro klienty, kteří absolvovali 
některý z těchto typů léčby drogové závislosti:
krátkodobou (např. denní stacionář), střednědobou (např. 
v psychiatrické léčebně), dlouhodobou (v terapeutické komunitě) 
a pro klienty bez léčby se silnou motivací ke změně.
 Program zahrnuje i nabídku skupin a individuálního pora-
denství pro rodiče, partnery  či jiné blízké lidí, kteří mají problé-
my s návykovými látkami.
 Cílem programu DC je udržet pozitivní změny v závislém 
chování a jednání klienta, které nastaly v průběhu předchozí 
pobytové léčby a pomoci mu při začleňování se do společnosti. 
Základním principem nabízených služeb je individuální přístup 
ke klientovi a využívání účinných faktorů prevence relapsu. 
Program je založen na využívání pozitivního potenciálu mezilid-
ských vztahů, společného sdílení činností a sociálního učení. Je 
zajišťován individuálními a skupinovými činnostmi, které vedou 
pracovníci DC v rámci kompetencí psychoterapeuta, sociálního 
pracovníka, osobního garanta a vedoucího skupinového sezení.
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 Prostory DC představují pro klienta klidné a bezpečné záze-
mí, kde může řešit své problémy při využití nabízených služeb, 
vzdělávat se nebo rozvíjet svépomocné aktivity.
 Prostory slouží také potřebám klientů z chráněného bydlení 
TKM při pravidelných terapeutických skupinách i rozvíjení jejich 
zájmových aktivit, např. dramatický kroužek, jazykové kurzy, 
sociální poradenství aj.

 Projekt je převážně nancován z prostředků EU díky realiza-
ci projektu SROP. Klienti přispívají částkou 600,- Kč měsíčně. 

 Personální zabezpečení 
V závěru roku 2006 byl projekt realizován dvěma terapeuty s VŠ 
vzděláním a jedním terapeutem se SŠ vzděláním při celkovém 
úvazku �,6. Na realizaci projektu participuje ekonomický i pro-
vozní odbor o.p.s.
Supervizi programu poskytuje PhDr. Jan Holeyšovský.

 Během prvních dvou měsíců provozu v měsících listopadu 
a prosinci roku 2006 nastoupilo do programu doléčovacího cen-
tra �4 klientů, �0 rodičů našich klientů se účastnilo rodičovské 
skupiny a proběhla řada ambulantních a telefonických prvokon-
taktů.

 Slavnostní otevření Doléčovacího centra Magdaléna proběh-
lo 24. �. 2007 za účasti odborné veřejnosti, zástupců Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky, krajských protidrogových 
koordinátorů magistrátu hlavního města Prahy a Středočeského 
kraje, zastupitelů Prahy 4, členů správní rady Magdaléna, o.p.s., 
dalších příznivců a přátel.
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E PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
SE SPECIALIZACÍ AT

Program je zaměřen na osoby starší �5-ti let experimentující 
s návykovými látkami, osoby závislé na návykových látkách 
a jejich blízké.

n Poradenství a informační servis
n Diagnostika
n Akutní intervence
n Ambulantní komplexní léčba
n Reference do návazných služeb
n Posudková a konziliární činnost

 Ambulance je nestátní zdravotnické zařízení registrované od 
r. �999. Poskytuje komplexní ambulantní léčebnou péči oso-
bám závislým či zneužívajícím návykové látky, tedy od kontaktní 
práce přes poradenství a léčebnou péči k doléčování, vedoucí 
k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užívá-
ním návykových látek. Zároveň je program speci cky zaměřen 
na  přípravu klientů pro přijetí do TK Magdaléna a na práci 
s jejich rodinnými příslušníky. Mimo to poskytuje psychiatrickou 
péči ambulantním pacientům s event. jiným psychiatrickým 
onemocněním ve spádové oblasti, nebo jsou v rámci programu 
prováděny ochranné ambulantní léčby. 
 Psychiatrická ambulance má uzavřeny smlouvy o poskytová-
ní zdravotní péče s hlavními zdravotními pojišťovnami (ZP MV, 
Voj. ZP, OZP, ZP METAL ALIANZ). Pojištěncům těchto zdravot-
ních pojišťoven byla péče poskytována bez omezení. Smlouva 
s VZP zatím nebyla uzavřena  každoroční jednání skýtají 
naději na změnu postoje VZP v r. 2007 díky podpoře Odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu SK, včetně přijetí Koncepce péče 
o závislé v SČK na jaře t. r. 
Ordinační hodiny psychiatrické ambulance jsou v rozsahu polo-
vičního úvazku lékaře, polovičního úvazku psychologa, které 
doplňuje 0,5 úvazku SZP. 
 n Roku 2006 bylo v živé kartotéce ambulance cca �80 
pacientů, většina z nich s problematikou závislosti na návyko-
vých látkách.
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F STATISTIKY A VÝSLEDKY REZIDENČNÍCH
LÉČEBNÝCH PROGRAMŮ

Základní charakteristiky klientů rezidenčních programů  v letech 
�999  2006 
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Vý ledk efek i i e idenčních léčebných
g amů

Celkově do komunity nastoupilo ke ��. �2. 2006 �50 klientů, ke 
stejnému datu bylo rok a více od opuštění komunity �05 klientů, 
� roky od opuštění komunity pak 74 klientů. Ti všichni jsou, bez 
ohledu na délku pobytu a způsob ukončení léčby, zahrnuti do 
této statistiky.
Porovnání výsledků s ročním a tříletým odstupem od ukončení 
léčby vypovídá o stabilitě výsledků a považujeme to za velmi 
potěšující. 
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Následující graf zobrazuje efektivitu rezidenční léčby vzhle-
dem k délce pobytu. Zahrnuje i program chráněného bydlení 
v následné péči Magdaléna, o.p.s. (NP), řádným ukončením 
rozumíme v tomto kontextu dokončení celého léčebného progra-
mu včetně NP.

0

�0

20

�0

40

50

60
Recidiva

Osud neznámý

Nová léčba

Plná
resocializace

Řádné ukončeníNPII.fázeI.fáze0.fáze

Efek i i a léčb hledem k délce b



25

Výroční zpráva 2006

VÝHLED NA DALŠÍ ROK

 V následujícím roce čeká naši společnost v první řadě roz-
šíření o další typy poskytovaných služeb. Od počátku roku 2007 
přejímáme provoz K-centra v Benešově. K tomuto kroku jsme 
přistoupili po dohodě s městem Benešov, zaměstnanci K-centra 
a Středočeským krajem. Hlavním důvodem je pomoc v udržení 
provozu zařízení poskytujícího kvalitní služby již od r. �999. 
Plánujeme rozšíření jeho činnosti o terénní programy v dalších 
lokalitách mimo město Benešov a rozvoj aktivit na poli primární 
prevence.
 Další oblastí plánovaného rozvoje je rozšíření ambulantních 
služeb pro závislé v regionu Středočeského kraje. Tyto služ-
by jsou trvale poddimenzovány a jejich rozšíření je součástí 
Koncepce sítě zdravotních a sociálních služeb v SČK. Jedná se 
přitom jak o programy zaměřené na abstinenci, tak o substituční 
programy doplňující celé potřebné spektrum péče. Tyto aktivity 
předpokládají úspěch v jednání o možnosti uzavření smlouvy 
o úhradě zdravotní péče s VZP.
 Čeká nás první rok provozu Doléčovacího centra, kde 
předpokládáme optimální naplnění kapacity programu a jeho 
plné personální obsazení. Plánujeme prohloubení spolupráce 
s dalšímu doléčovacími centry (stáže, exkurze), se sociálními 
pracovníky rezidenčních léčeb a s terapeutickými komunitami, 
které mají klienty z Prahy nebo Středočeského kraje. 
Podobně jako v minulých letech se budou naši odborníci věno-
vat vzdělávacím aktivitám v oboru adiktologie, včetně účasti 
na odborných konferencích. Během prvního pololetí roku 2007 
bude vydána publikace Terapeutická komunita pro drogově 
závislé II.  Česká praxe“, na které v posledních dvou letech 
pracovala řada předních českých adiktologů.

 Samozřejmě i nadále hodláme pokračovat ve zkvalitňování 
dosavadních poskytovaných služeb pro naše klienty. Současně 
bychom rádi zintenzivnili spolupráci s ostatními organizacemi 
poskytujícími služby protidrogové prevence v rámci Středočes-
kého kraje, tak aby se našim budoucím klientům dostalo co 
nejlepších služeb, které mohou pomoci změnit jejich problema-
tickou životní situaci.
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HOSPODAŘENÍ, AUDIT A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 Z hlediska ekonomiky lze charakterizovat rok 2006 pro 
Magdalénu, o.p.s. opět jako úspěšný. A to přestože každoroční 
nárůst objemu poskytované péče nekoresponduje s nárůstem 
objemu dotačních prostředků z veřejných zdrojů. Chybějící 
prostředky získáváme zejména zvyšující se produktivitou vlastní 
činnosti a efektivním využíváním možností získání nančních 
prostředků z fondů EU (�. a �. kolo SROP).
 Tento nárok na samo nancování neziskových organizací 
na poli protidrogové prevence v ČR je ovšem do budoucna 
neudržitelný a kompetentní orgány státní správy budou muset 
v následujících letech přistoupit k jasným koncepčním krokům, 
aby nebyl chod celého systému protidrogové prevence ohrožen. 
Řada organizací totiž, stejně jako naše společnost, získává 
doplňkové nanční zdroje právě z fondů EU, jejichž poskytování 
bude během několika let ukončeno.

Výn dle d jů
(tis.Kč)

2005 2006

Veřejné zdroje  
(stát, obce)

7 499 7 6��

Vlastní zdroje � 000 � �8�

SROP � 5�� � 946

Dary 5�5 58�

 Jak je vidět z meziročního srovnání získaných nančních 
prostředků, podařilo se společnosti získat opět významné pro-
středky z vlastní činnosti. Hlavní zásluhu na tom má ovšem výše 
zmíněná skutečnost, že se podařilo podruhé uspět v grantech 
EU  nyní ve �. kole SROP.
 Díky stabilní nanční situaci bylo možné nejen nancovat 
naše stěžejní programy, ale mohli jsme také pokročit v rekon-
strukci hlavní budovy (viz. níže). Z grantů SROP byly nancová-
ny   dílčí programy směřující k výchově klientů k sebeobsluze, 
k jejich systematickému vzdělávání, k pracovní rehabilitaci 
a rekvali kaci a program ambulantního doléčování klientů včet-
ně nabídky tvůrčích a vzdělávacích aktivit.

 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti, 
a stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společ-
nosti jsou detailněji popsány ve zprávě auditora k ��.�2.2006 
(viz. plné znění výroční zprávy). Záporný hospodářský výsledek 
ke konci účetního období je způsoben čerpáním �. etapy SROP 
� a odpisy. 
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S a ební činn ce

 V roce 2006 pokračovala rekonstrukce hlavní budovy. Byla 
dokončena úprava nákladové rampy včetně zastřešení, de ni-
tivně dořešeny okapové svody z plochy rostlé střechy.  Stavby 
o celkových nákladech 70 tis. Kč byly nancovány našimi vlast-
ními prostředky.
 Uvnitř hlavní budovy došlo k rekonstrukci pánského sociál-
ního zařízení v 2. NP (rozpočet díla činí cca 700 tis. Kč, z toho 
500 bylo pokryto investiční dotací Středočeského kraje a zbytek 
bude čerpán z vlastních zdrojů); dále byla provedena oprava PC 
sítě a  oprava vnitřního vodovodu a kanalizace v přízemí v zad-
ním traktu. V týchž prostorách proběhla také oprava ústředního 
vytápění  celkové náklady jsou ve výši zhruba �2� tis. Kč byly 
pokryty našimi vlastními prostředky. 
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VÝVOJ STRUKTURY ýn ů mil Kč

 Ohřívač TUV v prostoru kotelny byl osazen tělesy pro alter-
nativní vytápění elektřinou v letním období. Chráníme tím kotle 
před účinky nízkoteplotní koroze a dokážeme vytvořit dostateč-
nou skladovou zásobu briket pro zimní období.
 Exteriéry byly obohaceny o vytápěný skleník, odchovnu 
pstruhů. Posledně jmenované stavební akce  v hodnotě cca 75 
tis. Kč byly nancovány ze strukturálního fondu EU SROP.
 Výše uvedené stavební činnosti v areálu Včelník znamenají 
postupné a trvalé zlepšování technických, ekonomických i este-
tických parametrů celého prostoru a také významnou úsporu 
provozních nákladů.
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n  Dále děkujeme za podporu, vstřícnost a spolupráci následujícím subjektům:  
Ateliér ALF (Art Language, o.s.), Europapier Bohemia, spol. s.r.o., pan Aleš Holásek, Ježek a Čížek, o.s.; Alwil software; Botas, 
a.s.; Camping Gaz CS, s.r.o; CNC - Václav Horák;  DADE BEHRING AUSTRIA GmbH; Fun Explosive; Petr Smutný, Hervis Sports; 
Inlab Medical, s.r.o.; Keramika Büchler;  Océ Česká republika, spol. s r.o.; Roche, s.r.o.; SHOCart, spol. s r. o.;  
Spolek milců čaje, s.r.o.;  Sport Arsenal, s.r.o.

8 PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací, grantů a soukromých darů:
n Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha �
n Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru zdravotní péče, Palackého nám. 4, Praha 2
n MPSV ČR, odboru sociálních služeb, Na poříčním právu �, Praha 2
n Středočeskému krajskému úřadu, Zborovská ��, Praha 5 
n Magistrátu hl. města  Prahy, Mariánské nám. 2, Praha �.
n Úřadu Městské části Praha �

n  Právnickým osobám: 
Alias Contra s.r.o.; Glazura, s.r.o.; Hannah CZECH, a.s.; OÁZA, o.s.; WARMPEACE, s. r. o., YATE, s.r.o., 

Veřejná podpora:

Partneři:

n  Fyzickým osobám:  
Ing. Berdychová Martina, Brodská Šárka, Čadková Alena, Havelka Jan, Huptych Miroslav,  
Krátký Hynek, PhDr. Plichta Jaroslav, Šmahel Radúz

Czech Republic

Czech Republic
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