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Motto

„Každý člověk 
je důležitý:…
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Motto

…někdo tím, kým je,
jiný tím, jaký je, a většina tím, 

kým se může stát.“
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Naše poslání

Prevence a léčba závislostí.

Magdaléna, obecně prospěšná společnost je nestátní neziskovou organizací, působící ve Středočeském kraji. 
Jejím hlavním posláním je poskytování účinné prevence, pomoci a léčby v oblasti závislostí na návykových 
látkách. Za tímto účelem provozuje strukturovanou síť sedmi profesionálních programů, které pružně a cíleně 
reagují na potřeby jednotlivých klientů a jejich blízkých. 

Nedílnou součástí našeho poslání je i ochrana společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových 
látek a snižování zdravotních a sociálních rizik a poptávky po návykových látkách.
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Naše filosofie

Věříme ve schopnost
změny vlastním úsilím,

v léčivou sílu zdravého vztahu 
a ve svobodu v řádu.
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Úvodní slovo ředitele společnosti

Současně to byl pro Magdalénu první rok provozu 
nízkoprahových služeb K-centra v Benešově a jeho 
terénních programů. Prvním rokem jsme také rozšířili 
nabídku služeb o specifickou primární prevenci 
na základních školách Benešovska a Příbramska. 
Snažíme se přitom o vzájemné provázání jednotli-
vých programů a co nejpřímější cestu našich klientů 
směrem k abstinenci. Loňský rok s sebou přinesl  
i další významné změny. Spoluzakladatelka a ředitel-
ka společnosti Ing. Martina Berdychová předala po 
letech intenzivní práce štafetu ve vedení společnosti, 
v rezidenčních programech pracuje řada nových 
kolegů, vznikl Klub přátel Magdaléna, o.p.s. Řadu 
dalších změn nelze na tomto místě ani vyjmenovat.

Za naším společným desetiletým úsilím se skrývá 
řada poctivých a dobrých lidí, kteří se rozhodli věno-
vat svůj život pomoci druhým. Na závěr jim chci za 
jejich tvůrčí entuziasmus a odhodlání z celého srdce 
poděkovat a popřát jim hodně radosti v dalším roce.

MUDr. Petr Nevšímal

ředitel společnosti Magdaléna, o.p.s.

Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážení přátelé,

předkládáme vám výroční zprávu, která shrnuje 
činnost a hospodaření obecně prospěšné společnosti 
Magdaléna v roce 2007. Výsledky, které zde můžeme 
prezentovat, dokládají, že naše společnost po deseti 
letech intenzivní práce na zvyšování kvality svých 
služeb v areálu Včelník v Mníšku pod Brdy dále  
rozšiřuje hranice své působnosti.

Nejprve bych se chtěl, u příležitosti listopadového 
jubilea, kdy jsme oslavili 10 let od založení společ-
nosti v roce 1997, ohlédnout a připomenout několik 
významných osobností, které stály u zrodu Magda-
léna, o.p.s. Ideu založit terapeutickou komunitu pro 
drogově závislé nesla paní Marie Kaplanová a díky 
svému přátelství s panem kardinálem Miloslavem 
Vlkem pro ni našla pochopení právě v Mníšku pod 
Brdy. Při jeho pravidelných setkáních s mníšecký-
mi zastupiteli se odehrávaly diskuse nad využitím 
bývalého vojenského areálu Včelník. Mohlo zde 
také vzniknout zařízení na likvidaci nebezpečného 
odpadu či další průmyslový provoz, ale díky tehdej-
ším předním mníšeckým představitelům – zejména 
Ing. Janu Štamberkovi a panu Jiřímu Zápalovi – byla 
založena Magdaléna, o.p.s.

Těchto několik osobností dokázalo společně s ředi-
telkou Ing. Martinou Berdychovou vdechnout naší 
společnosti život a podporovat ji v růstu. Změna se 
za těch 10 let nedotkla jen vojenského areálu, ale 
zejména života mnoha mladých lidí, kterým pomáhá-
me na cestě za lepším osudem. Vždyť rezidenčními 
programy prošlo přes 150 drogově závislých  
a z nich téměř 2/3 žijí dnes plnohodnotným životem. 
Magdaléna se rozrostla z prvních 7 zaměstnanců na 
současných 42, z původně jediného terapeutického 
programu na celé spektrum služeb drogové preven-
ce. Po letech intenzivní práce na zvyšování kvality 
poskytovaných služeb v areálu Včelník v Mníšku pod 
Brdy jsme pokračovali v rozšiřování naší působnosti 
za jeho hranice.

Rok 2007 byl prvním rokem provozu Doléčovacího 
centra v Praze 4 – Podolí, které rozšířilo nabídku 
následné péče pro klienty Středočeského kraje. 
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Orgány společnosti a její historie

Ekonomicka a hospodářská činnost: 

Ing. Kateřina Marhoulová 
ředitelka ekonomického odboru

Historie společnosti

1997
n  7. 11. 1997 založení společnosti paní Marií  

Kaplanovou a Městem Mníšek pod Brdy za úče-
lem poskytování léčebně resocializačního progra-
mu pro osoby závislé na návykových látkách.

1998
n  Prosinec 1998 zahájení provozu terapeutické 

komunity pro 13 klientů v areálu bývalé vojenské 
raketové základny Včelník v Mníšku pod Brdy. 

n  Oprava části původně kasárenské budovy pro 
provoz komunity a farmy k pracovní terapii.

1999
n  Zahájení provozu psychiatrické ambulance se 

specializací AT v areálu Včelník v Mníšku pod 
Brdy.

n  Otevření systematického programu pro blízké 
klientů TK v Praze.

n  TK Magdaléna zakládá tradici kulturního festivalu 
terapeutických komunit ČR  – I. Kulturfest.

n  Zahájení spolupráce s místní farností, první ná-
vštěva p. kardinála Vlka a počátek tradice dobro-
volnické práce pro Magdalénu.

2000
n  Zahájení provozu programu chráněného bydlení 

pro 5 klientů.
n  Klienti TK Magdaléna vydávají klientský časopis  

V úle.
n  Zahájení první etapy rekonstrukce třetiny hlavní 

budovy pro chráněné bydlení, společné jídelny, 
kuchyně a komunitní místnosti.

n  Rekonstrukce objektu chráněných dílen truhlárny  
a zahradnictví.

Orgány společnosti

Zakladatelé společnosti:

Paní Marie Kaplanová 
Město Mníšek pod Brdy

Členové správní rady Magdaléna, o.p.s.  
k 31. 12. 2007:

RNDr. Milan Brabenec 
předseda správní rady od 9. 11. 2005 
člen správní rady od 26. 11. 2003 

P. Robert Cieszkowski 
člen správní rady od 30. 8. 2005

Stanislav Jirota 
člen správní rady od 1. 2. 2005

Jiří Zápal 
člen správní rady od 1. 2. 2005

Peter Fischer 
člen správní rady od 12. 10. 2005

Ing. Petr Digrin, Ph.D. 
člen správní rady od 22. 1. 2007

Členové dozorčí rady Magdaléna, o.p.s.  
k 31. 12. 2007:

JUDr. Milan Hulík 
člen dozorčí rady od 1. 2. 2005

MUDr. Luděk Pelikán 
člen dozorčí rady  od 15. 6. 2005

František Slepička 
člen dozorčí rady od 11. 5. 2005 do 24. 4. 2007

Jaromír Holec 
člen dozorčí rady  od 23. 5. 2007

Vedení společnosti:

Ing. Martina Berdychová 
ředitelka společnosti do 6. 11. 2007

MUDr. Petr Nevšímal 
ředitel společnosti od 6. 11. 2007 
programový ředitel do 6. 11. 2007
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Orgány společnosti a její historie

2005
n  Spolupořádání celostátní AT konference ČLS JEP.
n  Udělení certifikace odborné způsobilosti programu 

TK Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
n  Návštěva nestora evropských TK M. Kooymana  

v Magdaléně.
n  Oficiální předání budov v areálu Ministerstvem 

obrany ČR do vlastnictví společnosti.
n  Spolupráce na tvorbě „Koncepce zdravotních  

a sociálních služeb pro závislé ve Středočeském 
kraji“.

n  Rozšíření počtu pracovních míst v programu pod-
porovaného zaměstnávání klientů.

2006
n  Stali jsme se školicím pracovištěm pro studenty 

oboru adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a studenty Prešovské univerzity.

n  Zahájení provozu Doléčovacího centra Magdaléna 
v Praze 4 – Podolí.

n  Přijetí TK Magdaléna za řádného člena Evropské 
federace terapeutických komunit (European Fede-
ration of Therapeutic Communities – EFTC).

n  Zvýšení celkové kapacity rezidenčních programů 
na 23 lůžek.

n  Přípravy na přijetí K-centra Benešov do společ-
nosti.

2007
n  Zahájení provozu nízkoprahových služeb pod 

křídly naší společnosti v K-centru Benešov, rozvoj 
terénních programů na Benešovsku.

n  Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity 
Karlovy realizujeme specifické, primárně preven-
tivní programy v regionech Benešovska  
a Příbramska.

n  Oslavy 10. výročí založení společnosti spojené  
s návštěvou pana kardinála Miloslava Vlka. 

n  Vydání druhého dílu odborné publikace Terapeu-
tická komunita pro drogově závislé II.

n  Ing. Martina Berdychová předává po 10 letech ve 
vedení společnosti štafetu novému řediteli  
MUDr. Petrovi Nevšímalovi.

2001
n  Zahájení provozu podporovaného zaměstnávání 

klientů v truhlárně a zahradnictví s kapacitou  
5 pracovních míst.

n  Zvýšení kapacity TK na 14 lůžek.
n  Počátek tradice zvonění na zvon Prokop při slav-

nosti ukončení léčby. 
n  Zahájena mnohaletá spolupráce s ICE (Iniziative 

Christen für Europa), první dobrovolník ze SRN je 
na roční službě v programu TK. 

n  Rekonstrukce samostatné budovy chráněného 
bydlení, požární nádrže, pořízena briketovací linka 
na výrobu ekologických briket z dřevního odpadu.

2002
n  Zvýšení kapacity rezidenčních programů na 21 

lůžek.
n  Vlastní příjmy z hlavní i doplňkové činnosti poprvé 

přesáhly 20% celkových příjmů organizace.
n  Sponzorské dary dosáhly ojedinělé výše  

1 600 000 Kč a pomohly překlenout dočasný pro-
pad finančních zdrojů po povodních.

2003
n  Druhá etapa rekonstrukce hlavní budovy (výměna 

oken, balkony, můstek, zateplení části fasády).
n  Prvních 5 let provozu, rezidenčními programy pro-

šlo na 80 klientů, z nichž 60 dlouhodobě abstinuje 
od drog.

2004
n  Vydání odborné publikace Terapeutická komunita 

pro drogově závislé I.
n  Spolupořádání AT konference Středočeského 

kraje.
n  Zahájení mezinárodní spolupráce s dalšími tera-

peutickými komunitami v Evropě.
n  Vybudování studny, kořenové čističky odpadních 

vod, zateplení fasády.
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Hlavní události roku 2007

Červenec
n  Návštěva p. kardinála M. Vlka a rytířů Řádu sv. 

Lazara u příležitosti pouti k sv. Máří Magdaléně.
n	Kontrola využití finančních prostředků EU – SROP.

Srpen
n  Rozšíření poskytovaných služeb o programy pri-

mární prevence EU-DAP – úvodní výcvik školních 
metodiků prevence ve spolupráci s 1. LF UK.

n  Kontrola využití finančních prostředků MHMP.

Září
n  Pořádání 9. ročníku divadelního festivalu terapeu-

tických komunit Kulturfest s účastí 10 komunit pro 
závislé z Česka i Slovenska.

n	Aktivní účast na Konferenci sociální integrace.

Říjen
n  Návštěva místopředsedy Evropské federace  

terapeutických komunit Rowdy Yates a kolegů  
z finské terapeutické komunity Kisko.

Listopad
n  Oslavy 10. výročí založení společnosti spojené  

s návštěvou pana kardinála Miloslava Vlka  
a s účastí dalších osobností odborného i veřejné-
ho života v debatě „Závislost v 21. století“.

n  Den otevřených dveří na Magdaléně a divadelní 
představení klientů v Mníšku a na krajské  
AT konferenci.

n Spolupořádání krajské AT konference v Měříně.
n  Návštěva prof. Marina Barnard z University  

of Glasgow.
n  Výstava fotografií v prostorách DC Magdaléna  

v Praze.

Prosinec
n Zavedení autobusové linky PID k Magdaléně.
n		Vánoční besídka společně s křesťanskou mládeží 

z Mníšku pod Brdy.
n	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TK.

Hlavní události roku 2007

Leden
n  Rozšíření poskytovaných služeb o nízkoprahové 

programy – přijetí K-centra v Benešově do společ-
nosti.

n  Slavnostní otevření Doléčovacího centra v Praze 4 
– Podolí.

Únor
n  Jednání sekce TK A.N.O. v Magdaléně se seminá-

řem „rodinná terapie“.
n  Spolupořádání masopustního karnevalu pro děti  

v Mníšku pod Brdy.

Březen
n Vzdělávání sociálních kurátorů v Magdaléně.

Duben
n  Magdaléna, o.p.s. uspěla ve výběrovém řízení na 

poskytování zdravotní péče v oboru AT pro Kolín  
a Příbram.

n  Velikonoční trhy v Mníšku pod Brdy s prodejem 
našich výrobků a prezentací Magdalény divadel-
ním představením Pašijové hry.

n	Rodičovské setkání v Magdaléně.

Květen
n  Pilotní šetření standardů kvality MPSV programu 

CHRPA.
n Zahájení terénních programů ve Vlašimi.
n	Aktivní účast na celostátní AT konferenci v Měříně.

Červen
n  Výroční komunita TK s účastí desítek našich  

absolventů.
n  Aktivní účast na mezinárodní konferenci EFTC  

v Lublani.
n Výstava K-centrum a jeho děti v Benešově.
n  Spolupořádání dětského dne pro mníšecké děti 

Pohádkový les.
n  Účast TK na olympiádě terapeutických komunit 

ČR.
n Účast klientů CHRPA na Homeless cup.
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Poděkování Správní rady bývalé ředitelce společnosti

Za těch deset let existence o.p.s. došlo k velké  
metamorfóze budov i celého areálu. Z velmi strohých 
vojenských prostor vzniklo zázemí s velmi příjemnou 
domácí atmosférou. Paní ředitelka se ke klientům 
chovala více jako matka než jako profesionální ma-
nažer velké společnosti. Přitom však za společnost 
navenek jednala reprezentativním a kultivovaným 
způsobem a šířila její dobré jméno. Má rozhodující 
zásluhu na tom, že se Magdaléna, o.p.s. stala z bez-
významné začínající organizace uznávaným pojmem 
nejen v naší republice, ale i v Evropě. Jako členové 
správní rady jsme si vědomi kvalifikovaných služeb, 
které paní Ing. Martina Berdychová naší společnosti 
prokázala, proto jí tímto za veškerou práci a vysoké 
nasazení děkujeme a do dalších let života přejeme 
hodně osobní spokojenosti, zdraví a sil.

P. Robert Cieszkowski

člen správní rady Magdaléna, o.p.s.

 

Poděkování Martině 

„Nejkrásnější a nejtrvalejší pomník 

není z bronzu, ale takový, 

co je vystavěn v lidských srdcích.“

Ne náhodou jsme použili toto motto pro vyjádření 
poděkování paní Ing. Martině Berdychové u příleži-
tosti jejího odchodu ze společnosti Magdaléna, o.p.s, 
kterou 10 let obětavě řídila a koordinovala její chod 
– terapeutické komunity, následné i ambulantní péče. 
Během svého působení ve funkci ředitelky zane-
chala trvalou stopu v srdcích desítek mladých lidí, 
kteří se po životním debaklu v důsledku užívání drog 
mohli znovu vrátit a plnohodnotně zapojit do života 
svých rodin a do společnosti. Každé kulaté výročí si 
vyžaduje určité hodnocení. Ne vše, co se podařilo, 
je zásluhou pouze paní ředitelky, ale beze sporu se 
tak stalo díky jejím moudrým rozhodnutím a rizikům, 
které byla ochotna ve své funkci nést. Shromáždila 
kolem sebe a „nakazila“ nadšením tým lidí, který 
chtěl, podobně jako ona, poskytovat pomoc těm, 
kteří podlehli závislosti na návykových látkách. Paní 
ředitelka stála u zrodu Magdalény. Uvedla v život 
přání a očekávání zakladatelů paní Marie Kaplanové 
a Města Mníšek pod Brdy. Po celou dobu s velkým 
nasazením, mnohdy proti politickým tlakům a velmi 
přízemním zájmům, které např. ani s další existencí 
o.p.s. Magdaléna nepočítaly, bojovala o zachování  
a rozvoj všech činností a o poskytování služeb v nej-
vyšší kvalitě. Její obětavost a píle, s jakou pracovala, 
daly společnosti pevný základ a vynikající pověst. 
Na těchto základech lze dále stavět a realizovat vize 
dané založením Magdalény poskytovat služby lidem 
postiženým závislostí.
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Zpráva o poskytovaných službách

ÚVODNÍ SLOVO

n  poskytování poradenských, sociálních a dalších 
služeb jak uživatelům návykových látek a jejich 
bližním, tak i osobám ohroženým drogovou  
závislostí.

Za důležité a specifické složky našich programů 
považujeme:
n  komplexní nabídku adiktologických služeb  

v zařízení,
n  poskytování služeb uživatelům všech typů  

návykových látek,
n  provázání nízkoprahové péče s vysokoprahovou  

v rámci zařízení (arteterapie, psychoterapie,  
rodinná terapie), 

n  úzká spolupráce s AT ambulancí benešovské 
nemocnice,

n možnost výkonu alternativních trestů,
n  propojení s následnými programy  

Magdalény, o.p.s.

Vývoj programu v roce 2007
Nízkoprahové služby regionu vstoupily do systému 
služeb o.p.s., který klientům nabízí širokou a přede-
vším kontinuální profesionální pomoc. Služby byly 
včleněny do systému, v němž se klient může dobře 
orientovat a směrovat k cíli snižování rizik, zdravotní 
a sociální stabilizaci a v konečném důsledku  
i abstinenci. 
Díky dotacím z Humanitárního fondu Středočeského 
kraje a MPSV bylo možno rozšířit tým pracovníků, 
koupit služební automobil a rozšířit služby do  
celého regionu, což vše napomohlo k jejich zkvalitně-
ní. Po dohodě se starosty měst Vlašim, Týnec,  
Sázava terénní pracovníci začali s mapováním teré-
nu a poskytováním služeb v těchto regionech.

Zpráva o poskytovaných službách 
společnosti podle odborných programů

K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAMY 

K-centrum Benešov bylo k 1. 1. 2007 po osmile-
té intenzivní činnosti v zajišťování služeb pro lidi 
ohrožené drogovou závislostí převedeno plynulým 
přechodem ze samosprávy pod obecně prospěšnou 
společnost Magdaléna. K tomuto kroku jsme při-
stoupili po dohodě s městem Benešov, zaměstnanci 
K-centra a Středočeským krajem. Hlavním důvodem 
byla pomoc v udržení provozu zařízení poskytujícího 
kvalitní služby již od r. 1999.

Program nabízí: 
nízkoprahové ambulantní a terénní služby osobám 
starším 15 let – sociálně vyloučeným, závislým na 
návykových látkách, osobám jim blízkým a osobám 
potenciálně ohroženým drogovou závislostí. Veškeré 
služby jsou poskytovány zdarma.

n Kontaktní práce
n Zdravotní, hygienický a potravinový servis
n Sociální servis
n Výměnný program
n Poradenství a terapie (individuální i rodinné)
n Poradna pro odvykání kouření
n Specifická primární prevence

Cíle programu:
n  navázání prvního kontaktu s klientem a vytvoření 

vzájemné důvěry mezi ním a odbornou institucí,
n  minimalizace zdravotních a sociálních rizik  

v populaci uživatelů drog v benešovském regionu  
(program Harm Reduction), 

n  ovlivňování životního stylu uživatelů drog směrem 
k bezpečnějšímu užívání a k stabilizaci sociální si-
tuace, motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě 
(směrem k abstinenci),

n  prevence výskytu infekčních onemocnění  
a bezpečná likvidace použitého injekčního  
materiálu,

n  pomoc v náročných životních situacích  
prostřednictvím poradenství a krizové intervence,
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PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE  
SE SPECIALIZACÍ AT

Program je zaměřen na osoby starší 15 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. 1999. Poskytuje komplexní ambu-
lantní léčebnou péči osobám závislým či zneužíva-
jícím návykové látky, tedy od kontaktní práce přes 
poradenství a léčebnou péči k doléčování, vedoucí  
k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spo-
jených s užíváním návykových látek. Zároveň je 
program specificky 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 psychiatric-
kým onemocněním ve spádové oblasti, nebo jsou 
v rámci programu prováděny ochranné ambulantní 
léčby.
Psychiatrická ambulance má uzavřeny smlouvy  
o poskytování a úhradě zdravotní péče s hlavními 
zdravotními pojišťovnami (ZP MV, Voj. ZP, OZP, ZP, 
METAL ALIANZ). Pojištěncům těchto zdravotních 
pojišťoven byla péče poskytována bez omezení.
V jednáních s VZP o uzavření smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče došlo k zásadnímu obratu.

V rámci specifické primární prevence (SPP) byl 
ve spolupráci s I. LF UK a zástupci vybraných ZŠ 
zahájen projekt EU-DAP. V rámci tohoto programu 
pracujeme společně se školními metodiky prevence  
s žáky 6. tříd na 12 školách Benešovska  
a Příbramska.
Byly vypracovány operační manuály na terén a SPP, 
aby bylo možné tyto služby certifikovat, a získat tak 
značku kvality.
Programy byly prezentovány v regionálních  
i celostátních médiích v celkovém počtu 36 článků, 
výstavu K-centra zhlédlo 422 osob.
Pro zaměstnance nastal rok velmi tvůrčí práce. 
Tento rozvoj vyžadoval velkou dávku entuziasmu, 
nasazení celého týmu, ochotu přijímat nové výzvy  
a značnou trpělivost všech při realizaci.

Přehled poskytnutých služeb: 
počet klientů  263 klientů
kontaktní práce  2277 kontaktů
zdravotní servis  52  výkonů
hygienický servis  197  výkonů
potravinový servis  474  výkonů
sociální servis  409  výkonů
rodinné poradenství  199  výkonů
psychoterapie  50  výkonů
arteterapie  82  výkonů
individuální poradenství  416  výkonů
poradna na odvykání kouření  85  výkonů

výměnný program 
K-centrum  6893 ks  injekčního materiálu
terén  2710 ks injekčního materiálu

specifická primární prevence 
exkurze 20 škol 82 skupin 937 žáků, studentů 
projekt EU-DAP: 12 tříd.
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA

Program nabízí:
integrovanou psychoterapeutickou, zdravotní, sociál-
ní a výchovnou péči klientům se středně těžkou až
těžkou závislostí na nealkoholových drogách, starším 
18 let, v délce 7 – 10 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 zájmovém  

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 specifické 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 klientům,
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 
provázanost s TK.

Magdaléna, o.p.s. uspěla na jaře t. r. ve výběrových 
řízeních na poskytovatele zdravotní péče v oboru 
psychiatrie – AT, zástupcům VZP byla představena 
koncepce AT sítě v Středočeském kraji a k podpisu 
smlouvy by mělo dojít počátkem roku 2008. K této 
změně postoje došlo zejména díky podpoře odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu SK a přijetí Koncepce 
sítě zdravotních a sociálních služeb pro závislé v 
SČK na jaře r. 2006. 
Ordinační hodiny psychiatrické ambulance jsou  
v rozsahu polovičního úvazku lékaře, polovičního 
úvazku psychologa, které doplňuje 0,5 úvazku SZP. 
Roku 2007 bylo v živé kartotéce ambulance cca 180 
pacientů, většina z nich s problematikou závislosti 
na návykových látkách.
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Ženy tvořily 38 % klientely, bydlištěm bylo 60 %  
klientů z Prahy a 22 % ze Středočeského kraje.  
Průměrný věk klientů při nástupu do léčby činil  
26,4 let a průměrná doba užívání tvrdých drog pře-
sahovala 6 let, oba tyto údaje oproti loňskému roku 
vzrostly o více než 1 rok.

Úspěšně dokončená léčba trvala v průměru  
278 dní, průměrná délka pobytu všech klientů pak  
193 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 měsí-
ce. V letošním roce jsme dosáhli vysoké obložnosti  
94,7 %, přičemž v první pololetí byla, v důsledku 
příjmů akutních případů na přistýlky, dokonce vyšší 
než 100 %. Tato vytíženost však ve svých důsledcích 
vede k velmi vysokým nárokům na terapeutický tým  
a klienty vyšších fází.

Pracovní terapie klientů na farmě přinesla výnosy  
za rok 2007 v celkové hodnotě cca 153 000 Kč.  
Bylo vyprodukováno přes 6000 litrů mléka, téměř  
5000 vajec, přes 600 kg masa a řada dalších  
produktů. 

Vývoj programu v roce 2007

V programu rezidenční péče v TK dochází průběžně 
k drobným 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.

Terapeutická komunita je strukturovaným,  
hierarchicky organizovaným a demokratickým,  
léčebným společenstvím lidí (klientů, terapeutů, 
zaměstnanců).

Uzdravení je dosahováno prostřednictvím společ-
ného života, práce a terapie. Toto soužití je zdrojem 
podnětů k osobnostním změnám nezbytným pro život 
bez drog a zároveň nástrojem, který změny umož-
ňuje (tlak ostatních klientů, průběžná korekce na 
základě reálných mezilidských vztahů). Osobnostní 
růst klienta je stimulován ucelenou a všestrannou 
nabídkou programů, celkovou úrovní vzdělání, praxe 
a osobnostních kvalit personálu a otevřenou, přátel-
skou a tvůrčí atmosférou domu.

Terapeutický program zahrnuje týdně 18 hodin sku-
pinové a komunitní psychoterapie, 2 hodiny vzdělá-
vacích, 5 hodin sportovních a 3 hodiny zájmových 
aktivit. Dále pak 4 hodiny individuální a 1 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 způsobem podílejí na chodu 
terapeutické komunity (např. úklid, vaření, práce na 
zahradě, farmě apod.). Nově příchozí začínají na 
jednotlivých pracovištích jako pomocníci, v průběhu 
léčby postupují na místa šéfů pracovišť – učí se orga-
nizovat práci sobě i ostatním. Zároveň mají možnost 
učit se zodpovědnosti a zkoušet aplikovat nově osvo-
jené formy sociálního chování.

Finanční spoluúčast je již několik let ve výši 4900 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 finanč-
ních prostředků ze systému sociálního zabezpečení.

Kapacita programu je 14 lůžek. V roce 2007 jím pro-
šlo 37 klientů, z toho v průběhu roku nastoupilo 20 
klientů na léčbu řádnou a 3 na léčbu opakovací.
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CHRPA – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Program nabízí:
komplexní doléčovací program, potřebnou psycho-
sociální 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 drogové 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 spokoje-

nějšího života.

Za důležité a specifické složky naší léčby  
považujeme:
n		relativní otevřenost zařízení (návštěvy, spolupráci 

s místními obyvateli apod.),
n	 individualizovaný přístup ke klientům,
n	kvalifikovanou 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.

Pokračujeme v rozšířené programové nabídce 
týkající se gender problematiky věnující se specifické 
mužské/ženské problematice. Zejména programy 
orientované na mužskou problematiku považujeme  
v kontextu léčby závislých v terapeutických komuni-
tách za inovativní.

V letošním roce se podařilo díky investičnímu grantu 
HF SČK zrekonstruovat sociální zařízení pro ženy  
a nahradit nevyhovující vysloužilý nábytek v polovině 
klientských pokojů za nábytek nový (zčásti nákupem 
a zčásti výrobou v truhlářské dílně  
Magdaléna, o.p.s.).

Personální zajištění doznalo v tomto roce výrazných 
změn v podobě generační obměny většiny terapeu-
tického týmu. Došlo k plánované změně na postu 
vedoucího TK související s růstem organizace – 
MUDr. Petra Nevšímala vystřídal po téměř 9 letech 
Mgr. Michael Kostka (dosud zástupce vedoucího 
TK). Ze základního týmu odešly tři pracovnice (jedna 
na mateřskou dovolenou) a jeden terapeut přešel 
po téměř deseti letech intenzivní práce s klienty do 
oddělení PR a fundraisingu. Na jejich místo nastoupili 
dva noví pracovníci. Další pracovník nastupuje do 
týmu na přelomu roku. Z mateřské dovolené se také 
vrátila na částečný úvazek jedna ze spoluzakládají-
cích terapeutek.

Od začátku roku zajišťuje supervizi programu  
PhDr. Martin Hajný a týmovou supervizi PhDr. Karel 
Koblic, oba akreditovaní supervizoři ČIS.  
Údaje o efektivitě léčby uvádíme společně pro  
oba rezidenční programy, viz strana 27.
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Vývoj programu v roce 2007

Ke konci roku 2006 se společně se získáním vhod-
ných prostor rozdělil stávající program NP  
Magdaléna na rezidenční větev na Včelníku (chráně-
né bydlení a sociálně pracovní rehabilitace s novým 
názvem CHRPA – dříve NP) a ambulantní větev  
v pražském Podolí (Doléčovací centrum Magdaléna 
– Podolí).

Program CHRPA se stabilizoval jak personálně, tak  
i rozvojem služeb, část skupinových aktivit se pře-
sunula do Prahy, kam klienti jednou týdně dojíždějí 
a spojují cestu s vyřizováním sociálních či právních 
záležitostí nebo volnočasovou aktivitou. Rozvinul 
se systém víkendových sportovně-společenských 
výjezdů, kterého se povinně účastní klienti programu 
a fakultativně zájemci z řad bývalých klientů a jejich 
partnerů. Průběžně probíhá kultivace pokojů klientů, 
a to jak z iniciativy jednotlivých klientů, tak i podporou 
o.p.s., především truhlářské dílny.

Program rezidenční následné péče poskytuje služby 
nepřetržitě již 9 let a je řádným stabilním členem 
Sekce NP při A.N.O.

Personální zajištění programu CHRPA prošlo během 
tohoto roku velkými změnami. Na uvolněné místo 
po dlouholeté kolegyni nastoupila na 0,6 úvazek do 
CHRPY VŠ pracovnice – frekventantka PST výcviku 
s praxí v oboru, z týmu TK participujícím na pro-
gramu CHRPY odešli 4 pracovníci, na jejich místo 
nastoupili tři noví VŠ pracovníci, dva jsou absolventy  
sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku, 
třetí je jeho frekventantem.

Služby klientům tak poskytuje po těchto změnách 
stejně jako v minulých letech dvojice vedoucích  
a noční provoz službu konající terapeuti TK.  
Týmovým supervizorem programu je PhDr. Karel 
Koblic, případovou supervizi zastřešoval  
PhDr. Martin Hajný. 

CHRPA – chráněné bydlení je program, jehož  
klientem se může stát jak absolvent TK Magdaléna 
(0.–II. fáze), tak absolvent programu v jiném zařízení 
(jiná terapeutická komunita nebo psychiatrická léčeb-
na se střednědobým programem). Přijímací proces 
klienta z jiného zařízení spočívá v sepsání žádosti 
a stručného životopisu, poté se uskuteční jeho ná-
vštěva v našem zařízení, kdy je seznámen podrobně 
s jeho chodem a pravidly. Současně je naplánován 
přesný termín nástupu do programu. Se všemi klienty 
je sepsána Smlouva o pobytu. 

Ukončení programu 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 3500 Kč měsíčně (bydlení, 
celodenní stravování a terapeutický program). 

Po prvním měsíci v programu lze individuálně sjednat 
sníženou taxu (2500 Kč nebo 1000 Kč) podle míry 
odebíraných služeb. Finanční spoluúčast je dodatko-
vým motivačním faktorem a díky souběžné sociál-
ní podpoře v nalezení zaměstnání nebo nabídce 
zaměstnání přímo v chráněných pracovních progra-
mech Magdaléna, o.p.s. není limitujícím faktorem 
dostupnosti služby.

Obložnost programu v předchozích letech převyšova-
la devadesátiprocentní hladinu a vedla k opakované-
mu rozšiřování počtu lůžek ze 7 na současných 10,  
i po tomto rozšíření se pohybuje kolem 96 %.

Programem prošlo vloni 22 klientů, 9 řádně ukončilo, 
6 setrvává. Většina klientů je z Prahy a Středočeské-
ho kraje, přijímáme však klienty z celé republiky  
(v r. 2007 bylo 73 % klientů z Prahy a 10 %  
ze Středočeského kraje).

Poptávka po programu navzdory rozšíření počtu lů-
žek převyšovala naše kapacitní možnosti, přednost-
ně jsou přijímáni absolventi mateřské komunity, jichž 
bylo 16,6 klientů přišlo z jiných programů.  
Věkový průměr stoupl na 28,5 roku, což je způsobe-
no vyšším procentem klientů z jiných zařízení, kteří 
jsou starší a preferují možnost pracovního poměru  
v podporovaných dílnách. Poměr mužů a žen 17:5 
nevybočuje z dlouhodobých trendů.
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CHRPA – SOCIÁLNĚ PRACOVNÍ REHABILITACE

Program nabízí: 
sociálně-pracovní rehabilitaci 
v truhlářské nebo zahradnické dílně pod vedením 
mistra s příslušnou kvalifikací. Program se sjednává 
zpravidla na dobu 3 měsíců, v indikovaných  
případech je možné jej prodloužit.

n	Zaměstnání v 8 hodinovém pracovním režimu

n		Získání základních pracovních návyků  
a dovedností

n	Dokončení vzdělání či rekvalifikace

n	Pracovní smlouva za minimální mzdu

n	Zvýšení možností uplatnění na trhu práce

Za důležité a specifické složky našeho programu 
považujeme:

n		podíl klientely na výrobní činnosti zařízení, jejíž 
výnos je součástí financování 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 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. Kapacita programu je 7 pracovních míst.  
V roce 2007 jím prošlo 22 klientů, z toho 8 v truhlár-
ně a 14 v zahradnictví.

Efektivita rezidenčních programů Magdaléna, o.p.s. je 
v porovnání s dalšími programy podobného charak-
teru na velmi vysoké úrovni. Zhruba 90 % ze všech 
absolventů celého programu je schopno dlouhodobě 
obstát v podmínkách reálného života, abstinuje i pra-
cuje ve sledování po 1 roce a 3 letech od ukončení.

Zhruba 50 % klientů abstinuje v dlouhodobém sledo-
vání i v případě předčasného ukončení programu.

Údaje o efektivitě léčby uvádíme společně pro oba 
rezidenční programy, viz strana 27.
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Z významnějších externích zakázek dílny lze jme-
novat např. interiérové vybavení pizzerie na mníšec-
kém zámku, skříň na nářadí pro Sokol Mníšek pod 
Brdy, výroba elevací a pódia pro 3. ročník festivalu 
flamenga na mníšeckém zámku a již tradiční výrobu 
dřevěných krabiček pro prvňáčky pro ZŠ v Mníšku.

V rámci interních zakázek se truhlářská dílna vě-
novala např. opravě a renovaci dřevěných prvků na 
hlavní budově či obnově nábytku pro klienty.

Zahradnictví

V zahradnictví pracovali 3 stálí zaměstnanci  
a 13 klientů. Klienti se pod odborným vedením starají 
nejen o údržbu zeleně a ovocných a okrasných dře-
vin v areálu, ale v rámci pěstitelských aktivit produ-
kují bio zeleninu i ovoce, které obohacují jídelníček 
komunity. Zahradnictví pracuje přednostně pro interní 
potřebu naší společnosti s výjimkou prodeje advent-
ních či dušičkových věnců, které v omezené míře 
prodává na místních trzích, jedna z pracovnic pracuje 
na výrobě ekologických briket z dřevního odpadu.

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 rekvalifikační kurs květi-
nové vazby.

Významným prvkem rekvalifikace je, že někteří 
bývalí klienti, kteří našli v tomto oboru svou součas-
nou profesi, se dnes podílejí na metodickém vedení 
současných klientů.

V zahradnictví bylo v roce 2007 z prostředků EU 
SROP dobudováno zázemí pro zimní provoz, byla 
zateplena obytná buňka pro zaměstnané klienty  
a přilehlé prostory byly zastřešeny, čímž vzniklo další 
pracoviště, kupř. pro vazbu květin. Z bývalých vojen-
ských jímek byla dobudována pstruží líheň.  
V součinnosti truhlárny a zahradnictví byl renovován 
stávající plot jak u hlavní budovy, tak u výběhu domá-
cích zvířat na farmě.

Poptávka po programu převyšuje naše kapacitní 
možnosti, přednostně jsou přijímáni absolventi ma-
teřské komunity, jichž bylo 16,6 klientů přišlo z jiných 
programů, věkový průměr se zvýšil na 28,5 roku, 
důvodem je větší příliv klientů jiných zařízení, kteří 
preferují právě možnost sociálně pracovní rehabilita-
ce a stabilizace v pracovním rytmu. Poměr mužů  
a žen 17:5 nevybočuje z dlouhodobých trendů.

Program sociálně-pracovní rehabilitace zazname-
nává téměř šedesátiprocentní převis poptávky po 
zařazení do programu. S ohledem na indikaci klientů 
programu lze říci, že vytížení kapacity dílen je na  
maximální možné míře, ačkoli obsazenost jednotli-
vých pracovních míst není stoprocentní. Indikovaní 
klienti programu CHRPA mohou volit pracovní rehabi-
litaci rovněž mimo chráněné dílny o.p.s. Magdaléna.

Truhlářská dílna

V truhlárně pracovali celkem 3 stálí zaměstnanci 
a 8 klientů, díky rozdělení kompetencí vedoucích 
pracovních terapeutů zde mohly souběžně pracovat 
2 skupiny klientů, každá s odlišným pracovním pro-
gramem. Truhlárna v rámci možností přijímá 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. Rozdělení truhlárny 
na dvě části, na část externí výroby a část interní 
výroby, objem celkové výroby zvýšilo. Zároveň se 
část klientů může více věnovat zaškolování a výuce 
v oboru. Klienty zaměstnané v truhlárně vzděláváme 
jak v truhlářské výrobě, tak v obsluze specializo-
vaných programů projektování dřevěného nábytku. 
Předpokládáme, že znalost obsluhy tohoto programu 
a základní znalost funkce a obsluhy truhlářských 
strojů poskytne nekvalifikovaným klientům dostateč-
nou perspektivu uplatnění se na trhu práce. Jen za 
loňský rok se dva klienti po ukončení pobytu věnují 
truhlářské práci i nadále.

Během roku byla dílna díky projektu EU SROP 
dovybavena dalším nářadím a rozvodem na stlačený 
vzduch.
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DOLÉČOVACÍ CENTRUM

Program je zaměřen na osoby starší 15 let s ana-
mnézou závislosti na návykových látkách abstinující 
alespoň 3 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

Rok 2007 byl prvním rokem provozu Doléčovacího 
centra Magdaléna – Podolí, který umožnila zejména 
grantová podpora 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 
abstinující osoby s anamnézou závislosti na ná-
vykových látkách s doporučenou minimální dobou 
abstinence 3 měsíce, a není uzavřeno ani pro klienty, 
kteří neprodělali léčbu, či jiný odborný program.

Preferuje klienty, kteří absolvovali detoxifikaci  
a minimálně krátkodobou léčbu (ambulantní či 
rezidenční), s náhledem a motivací 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 terape-
utické komunitě) a pro klienty bez léčby se silnou 
motivací ke změně.

Program zahrnuje i nabídku skupin a individuálního 
poradenství pro rodiče, partnery či jiné blízké lidí, 
kteří mají problémy s návykovými látkami.

Z nezemědělských činností nutno zmínit výrobu 
briket z dřevného odpadu okolních truhláren, která 
pronikavě zlepšuje ekonomiku vytápění objektu 
komunity.

Téměř 60 tun tohoto produktu dokázalo beze zbytku 
pokrýt potřeby kotelny po celou topnou sezónu.

Klienti dále v rámci sociálně-pracovní rehabilita-
ce pod vedením zkušených pracovních terapeutů 
opravili část oplocení areálu a dokončili zastřešení 
zahradnické dílny pro suché vazby květin a práci  
v nepříznivých klimatických podmínkách. Veškeré 
stavební činnosti přinášejí postupné zlepšování 
technických, ekonomických i estetických parametrů 
areálu a také úsporu provozních nákladů.
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V závěru roku probíhaly přípravy projektu  
„startovacího bytu“ pro klienty.

Personální zabezpečení: v závěru roku 2007 opustila 
ze zdravotních důvodů program jeho dosavadní 
vedoucí PhDr. Galina Tomíšková. Vedením programu 
byl pověřen její dosavadní zástupce Jiří Bouška, 
zkušený terapeut s mnohaletou praxí. Projekt byl 
v průběhu roku realizován dvěma terapeuty s VŠ 
vzděláním a jedním terapeutem se SŠ vzděláním při 
celkovém úvazku 1,6. 

Na realizaci projektu participuje ekonomický  
i provozní odbor o.p.s. Supervizi programu poskytuje 
PhDr. Jan Holeyšovský. Slavnostní otevření Doléčo-
vacího centra Magdaléna proběhlo 24. 1. 2007 za 
účasti odborné veřejnosti, zástupců Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, krajských protidrogo-
vých koordinátorů magistrátu hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje, zastupitelů Prahy 4, členů 
správní rady Magdaléna, o.p.s., dalších příznivců  
a přátel.

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 poten- 
ciálu mezilidských 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.

Prostory DC představují pro klienta klidné a bezpeč-
né zázemí, kde může řešit své problémy při využití 
nabízených služeb, vzdělávat se nebo rozvíjet  
svépomocné aktivity.

Prostory slouží také potřebám klientů z chráně-
ného bydlení TKM při pravidelných terapeutických 
skupinách i rozvíjení jejich zájmových aktivit, např. 
dramatický kroužek, kulturně-vzdělávací programy, 
sociálně-právní poradenství aj.

Program je převážně financován z prostředků EU 
díky realizaci projektu SROP. Klienti přispívají  
částkou 600,- Kč měsíčně.

Vývoj programu v roce 2007

První rok provozu DC byl ve znamení rozvoje služeb. 
Program byl prezentován v médiích, na odborných 
konferencích a ve spolupracujících organizacích, či 
při setkání sekce DC A.N.O. Na jaře a na podzim 
proběhly dvě prezentační akce – výstavy fotografií  
a dalších uměleckých artefaktů různých umělců  
i bývalých klientů Magdalény o.p.s. – ve spolupráci  
s ateliérem Fotorenesance.

Byli přijímáni první klienti a standardní program  
ukončilo na dvě desítky z nich. Během roku byl pro-
gram a jeho nastavení pro klienty ověřován, došlo ke 
stabilizaci nabízených služeb, včetně administrativně 
organizačního zázemí. Zázemí bylo doplněno o po-
třebné vybavení (od dveří po počítač s internetovým 
připojením pro klienty). 
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V oblasti primární prevence bychom rádi rozšířili na-
bídku programu EU-DAP do dalších základních škol. 
Tento program pracuje společně se školními meto-
diky prevence s žáky 6. tříd. Připravovaná nabídka 
komplexních preventivních programů pro všechny 
žáky druhého stupně je ve stadiu příprav na certifika-
ci a pro příští rok bychom rádi nalezli shodu s přísluš-
nými institucemi v hledání způsobů financování.

Podobně jako v minulých letech se budou naši od-
borníci věnovat vzdělávacím aktivitám v oboru adik-
tologie, včetně účasti na odborných konferencích.  
Na tomto poli se nabízí možnost prohloubit spoluprá-
ci s některými zahraničními zařízeními drogové pre-
vence, rádi bychom se krom jiných oblastí věnovali 
tématu závislých ve vězeňství.

Samozřejmě i nadále hodláme pokračovat ve zkvalit-
ňování dosavadních poskytovaných služeb pro naše 
klienty. Současně bychom rádi pokračovali v intenziv-
ní spolupráci s ostatními organizacemi poskytujícími 
služby protidrogové prevence v rámci Středočeského 
kraje, tak aby se našim budoucím klientům dostalo 
co nejlepších služeb, které mohou pomoci změnit 
jejich problematickou životní situaci.

Výhled na další rok

V následujícím roce čeká naši společnost zejména 
stabilizace a zvyšování kvality služeb po loňském 
růstovém období. Hodláme se v první řadě věnovat 
kvalitě nových programů v Benešově i v Podolí  
a vedle toho chceme udržet vysoký standard progra-
mů rezidenční péče. Hlavním cílem je v tomto ohledu 
příprava na šetření kvality péče (certifikační šetření 
RVKPP a inspekce standardů kvality MPSV).

Rádi bychom také dokončili rekonstrukční stavební 
práce na Včelníku a završili proces přeměny  
vojenského areálu do funkčně estetického celku 
sloužícího zdravotně sociálním službám. Zároveň 
chceme posílit stabilitu společnosti odkupem  
pozemků pod budovami o.p.s. na Včelníku.

Oblastí plánovaného rozvoje je rozšíření ambulant-
ních služeb pro závislé osoby v regionu Kolína. Tyto 
aktivity navazují na loňská výběrová řízení odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje 
a úspěšná jednání s VZP. Psychiatrické služby s AT 
specializací nejsou v tomto regionu dosud dostup-
né a jejich rozšíření je součástí Krajské koncepce 
sociálních a zdravotních služeb v SČK. Ambulance 
bude nabízet jak programy zaměřené na abstinenci, 
tak substituční programy doplňující celé potřebné 
spektrum péče.

Druhou oblastí rozvoje jsou terénní programy. Terénní 
služby jsou stále v řadě oblastí Středočeského kraje 
nedostupnou službou a jejich rozšíření zmírní do-
pady užívání drog pro celou společnost i pro klienty 
samotné. Jedná se jak o region Benešovska, kde 
chceme rozšířit působnost terénního programu ve 
Vlašimi a zmapovat oblast Týnce nad Sázavou  
a Sázavy, tak o region Berounska, kde hodláme 
rozšířit nabídku služeb ve spolupráci s K-centrem 
Příbram.
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Základní charakteristika klientů rezidenčních programů
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Vývoj průměrného věku klientů v léčbě (v letech):

Vývoj délky užívání tvrdých drog (v letech) u klientů v léčbě:
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Vývoj zastoupení výskytu hepatitid B, C u klientů (%):

Vývoj zastoupení klientů odsouzených v souvislosti s užíváním drog (%):
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Výsledky rezidenčních léčebných programů 

Stav klientů 1 rok po ukončení léčby (1997–2006) 131 klientů:

Stav klientů 3 roky po ukončení léčby (1997–2004) 92 klientů:
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Výsledky rezidenčních léčebných programů 

Efektivita rezidenční péče, vzhledem k délce pobytu klientů (v počtu klientů):
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Z grantů EU SROP byly fi nancovány dílčí programy 
směřující k výchově klientů v sebe obsluhu, k jejich 
systematickému vzdělávání, k pracovní rehabilitaci 
a rekvalifi kaci a program ambulantního doléčování 
klientů včetně nabídky tvůrčích a vzdělávacích aktivit. 
V interiéru hlavní budovy terapeutické komunity bylo 
rekonstruováno sociální zařízení pro dívky v 1. NP 
(rozpočet díla činí cca 760 tis. Kč, z toho 450 tis. Kč 
bylo pokryto investiční dotací Středočeského kraje 
a zbytek byl čerpán z vlastních zdrojů) a provedena 
oprava vnitřního vodovodu, kanalizace a osvětlení 
kotelny. Vlastními prostředky jsme pokryli fi nancování  
instalace obilného sila v areálu farmy a  taktéž opra-
vy elektroinstalací ve stáji, oplocení výběhu, a další 
drobné opravy – v celkové výši 82 tis. Kč. Zásadní 
opravy doznaly také silnoproudé rozvody v prosto-
rách divadla.

Výsledky hospodaření

V tomto roce se nám však nepodařilo zajistit úplné 
vyrovnané hospodaření společnosti a docílený hos-
podářský výsledek byl se ztrátou ve výši 1 080 tis. Kč.  
Rozdíl v přijatých provozních dotacích a nákladech 
byl zčásti důsledkem převedením K-Centra Benešov 
pod naši organizaci,  ale i zvýšení obložnosti TK , 
které mělo vliv na nárůst spotřeby potravin, ale i např. 
úklidových prostředků. Navíc byly pořízeny i 2 nové 
počítače a server včetně příslušného  softwaru.

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné 
společnosti, stav a pohyb majetku a závazků, jsou 
detailněji popsány v příloze účetní uzávěrky společ-
nosti k 31.12. 2007.

Stále naléhavější požadavek na samofi nancování ne-
ziskových organizací na poli protidrogové prevence 
v ČR je ovšem do budoucna neudržitelný. 
Kompetentní orgány státní zprávy budou muset 
v následujících letech přistoupit k jasným kon-
cepčním krokům, aby nebyl chod celého systému 
protidrogové prevence ohrožen. Řada organizací 
totiž, stejně jako naše společnost, získává doplňkové 
fi nanční zdroje právě z fondů EU, jejichž poskytování 
bude během několika let ukončeno. 

Hospodaření společnosti Magdaléna, o.p.s.

Financování

Pozitivním faktorem roku 2007 je skutečnost, že 
se nám podařilo získat zvýšený objem provozních 
dotačních prostředků v celkové výši 13 403 tis. Kč. 
Oproti roku 2006 tak došlo k navýšení o 2 966 tis. Kč. 

Z meziročního srovnání získaných fi nančních pro-
středků dále vyplývá, že se společnosti opět podařilo 
získat významnou část i z vlastní činnosti. Hlavní 
zásluhu na tomto stavu ovšem má již výše zmíně-
ná skutečnost, že se nám podruhé podařilo uspět 
v grantových řízeních  EU – nyní ve 3. kole SROP, 
v roce 2007 byla realizována 2. a 3. etapa. Takto 
získané prostředky pomohly vytvořit a zkvalitnit pra-
covní zázemí pro vlastní výrobu. Došlo k zastřešení 
zahradnické dílny pro suché vazby květin a práci 
v nepříznivých klimatických podmínkách a k nakou-
pení výrobních zařízení pro truhlářskou dílnu.

Srovnání meziročního vývoje 
získaných prostředků

Z porovnání nákladů a výnosů za uplynulá dvě obdo-
bí je také patrný i neustálý růst výdajů, které souvise-
ly jak se zabezpečením stěžejních služeb programů 
v hlavní činnosti společnosti, ale i s dalšími staveb-
ními úpravami a rekonstrukcí hlavní budovy Terapeu-
tické komunity.

Hospodaření společnosti Magdaléna, o.p.s.

Výnosy podle zdrojů v r. 2007 v r. 2006

Veřejné zdroje (stát, obce) 10 043        7 611    

Vlastní zdroje  3 641     3 183    

SROP  3 360     3 946    

Dary  673     583    

Celkem  17 717     15 323    
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Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
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Podpořili nás

Podpořili nás

Za mimořádný přínos v dosavadní historii naší 
společnosti děkujeme zvláště těmto osobnostem:

Ing. Martině Berdychové, 

PhDr. Magdaleně Frouzové, 

PhDr. Jaroslavovi Plichtovi,

Ing. Janu Štamberkovi.

Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací 
a grantů:

n  Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Úřadu vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1

n  Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru zdravotní 
péče, Palackého nám. 4, Praha 2

n  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, odboru 
sociálních služeb, Na poříčním právu 1, Praha 2

n  Středočeskému krajskému úřadu, Zborovská 11, 
Praha 5

n  Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, 
Praha 1

n Městskému úřadu Benešov

n Úřadu Městské části Praha 1

n  Městům a obcím: Benešov, Bystřice, Čechtice, 
Čerčany, Divišov, Načeradec, Netvořice, Neveklov, 
Olbramovice, Postupice, Pyšely, Sázava,  
Trhový Štěpánov, Týnec nad Sázavou, Vlašim, 
Votice

Děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří naši 
společnost svým pracovním úsilím rozvíjeli  
a podporovali:

Jitka Arnoldová

Jiří Bouška 

František Bradáč

Milena Bradáčová

Alena Čadková

Helena Fialová

MUDr. Tereza Formánková

Jiří Habr

Pavel Hrazdíra

Pavel Hrbek

Mgr. Ivana Indráková

MUDr. Gabriela Jinochová

Mgr. František Jírový

Bc. Jakub Kabíček 

Mgr. Michael Kostka 

František Kraif

Lucie Krejčíková

MgA. Václava Křesadlová

Zdeněk Lacina

Mgr. Michaela Lipková

Marcela Matysová

Zdeněk Nádeníček

František Netušil

Kateřina Pavelková 

RNDr. Martin Rataj

Mgr. Hana Řepová

Bc. Miroslav Salcman 

Hana Slámová

Ing. Martina Stočesová

Martina Stohrová

Eva Svačinková DiS.

František Šuranský

PhDr. Galina Tomíšková 

Eva Tancošová
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Veřejná podpora:

Czech Republic

Czech Republic
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Partneři:

Děkujeme všem dárcům za hmotné  
a finanční dary:

Cimlová Zdeňka, Havelka Jan, Huptych Miroslav, Kulhánková Jindřiška, Leier Stefan, Šuranský František,  
Vlk Miloslav

Děkujeme osobám a subjektům za vstřícnost, ochotu a spolupráci:

Ing. Heřmanská Zuzana, Kolářová Hana, JUDr. Kostka Jan, Krátký Hynek, Šmahel Radúz

Ateliér ALF (Art Language, o.s.); Česká federace potravinových bank; Dade Behring Austria GmbH; Danone, 
a. s. Benešov; Dětský domov Korkyně (SOS 92, o.p.s.); Dokořán, s.r.o.; Frame B.D.D., s.r.o.; 
Grada Publishing, a.s.; Groupe SEB ČR, s. r. o.; Job klub a Copy centrum (Ježek a Čížek, o.s.); LANEX a.s.; 
Nakladatelství Akropolis; Nakladatelství JOTA s.r.o.; Nakladatelství Pragma; Vyšehrad, spol. s r.o.;  
Nakladatelství Svojtka & Co., s.r.o.; Nakladatelství TRITON; Nohel Garden, Ing. Nohel Petr;  
Obecně prospěšná společnost Rytmus Benešov; Občanské sdružení OÁZA; Pokorný Jindřich Artep-tisk; 
Roche, s.r.o.; Schering-Plough CEAG; Spolek milců čaje s.r.o.;  
Státní zdravotní ústav – Centrum epidemiologie a mikrobiologie;  
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Adresář společnosti  
Magdakéna, o.p.s.

Magdaléna, o.p.s.

MUDr. Petr Nevšímal 
ředitel společnosti 
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
Česká republika 
tel.: +420 318 599 124 
mobil: +420 603 867 385 
fax.: +420 318 599 260 
Internet:  
http://www.magdalena-ops.cz 
info@magdalena-ops.cz

Odbor finanční, ekonomický  
a personální 

Ing. Kateřina Marhoulová 
vedoucí odboru 
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
tel.: +420 318 599 260  
mobil: +420 739 357 363

uctarna@magdalena-ops.cz

Odbor provozní, investiční  
a majetkový

Pavel Hrbek 
vedoucí odboru 
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
tel.: +420 318 599 260 
mobil: +420 736 707 353 
hrbek@magdalena-ops.cz

K-centrum Benešov

Hana Slámová 
vedoucí programu 
Máchova 400 
256 01 Benešov 
tel.: +420  317 728 880 
mobil: +420 739 308 401 
benesov@magdalena-ops.cz

AT ambulance

MUDr. Petr Nevšímal 
vedoucí programu 
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
tel.: +420 318 599 190 
mobil: +420 603 867 385 
ambulance@magdalena-ops.cz

Terapeutická komunita

Mgr. Michael Kostka  
vedoucí programu  
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
tel.: +420 318 599 125 
mobil: +420 739 009 590 
komunita@magdalena-ops.cz

Chráněné bydlení 
Sociálně-pracovní rehabilitace

RNDr. Martin Rataj 
vedoucí programu 
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
tel.: +420 318 599 125  
mobil: +420  737 284 598 
chrpa@magdalena-ops.cz 

Doléčovací centrum

Jiří Bouška  
vedoucí programu  
Pod Vyšehradem 1 
140 00 Praha 4 
tel.: +420 241 409 838  
mobil: +420  739 639 119 
podoli@magdalena-ops.cz

Truhlářská dílna

Zdeněk Nádeníček 
vedoucí truhlářství 
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
mobil: +420 737 284 594 
truhlarna@magdalena-ops.cz

Zahradnictví

František Bradáč  
vedoucí zahradnictví  
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
tel.: +420 318 599 260  
mobil: +420 603 886 052 
zahrada@magdalena-ops.cz

Adresář společnosti Magdaléna, o.p.s.

Adresář společnosti Magdakéna, o.p.s.



Magdaléna, o.p.s.
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy 
Česká republika 

Zápis v rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeném 

Městským soudem v Praze,  

oddíl O, vložka 29

Rok založení: 1997

Právní forma: obecně prospěšná 

společnost

IČ: 256 17 401

Bankovní spojení: Česká spořitelna,  

č. ú. 388061319/0800

tel.: +420 318 599 124

fax: +420 318 599 260

Internet:  

http://www.magdalena-ops.cz

E-mail: info@magdalena-ops.cz

Výroční zpráva 2007 

(zkrácená verze)*

Výroční zprávu zpracovali:

MUDr. Petr Nevšímal – ředitel

Ing. Kateřina Marhoulová –  

ekonomická ředitelka 

a vedoucí jednotlivých oddělení

Uzávěrka obsahu Výroční zprávy 2007: 

13. 5. 2008

Správní rada Magdaléna, o.p.s.  

schválila výroční zprávu s doporuče-

ním Dozorčí rady na svém zasedání 

dne 13. 5. 2008

* Plné znění výroční zprávy dle zákona č. 248/1995 
Sb. o obecně prospěšných společnostech je  
k nahlédnutí v organizaci nebo na internetových 
stránkách naší společnosti.
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