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Plné znění Výroční zprávy 2011 obecně prospěšné společnosti Magdaléna,  
dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, je k na- 
hléd nutí ve Sbírce listin na stránkách www.justice.cz, nebo na webových  
stránkách této společnosti.
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se může stát.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Vážení přátelé,
do rukou se vám dostává Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která shrnuje 
výsledky naší činnosti v roce 2011.

Na výsledky uplynulého roku však nelze pohlížet izolovaně, bez uvedení širších souvislostí. V před-
cházejících letech jsme byli nuceni čelit závažným ekonomickým důsledkům hospodářské krize, které 
se projevily útlumem finančních výdajů státu a nižších územně správních celků na protidrogovou 
prevenci. Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje se rozpadla a omezila se na podpo-
ru nízkoprahových terénních služeb pro závislé. Léčebné a ambulantní programy se ocitly v situaci, 
kdy musely být z úsporných důvodů omezovány poskytované služby, a byli propouštěni kvalifikovaní 
zaměstnanci. Na všechny z nás byly kladeny extrémní nároky ve snaze tuto situaci zvládnout a spek-
trum služeb udržet. 

Snaha o stabilizaci naší společnosti a jejích služeb vedla k intenzivní spolupráci s dalšími organizace-
mi neziskového sektoru a k hledání zdrojů financování z fondů Evropské unie. Přínos těchto aktivit 
se plně projevil v roce 2011. Zahájili jsme realizaci dvou významných projektů podporujících sociální 
rehabilitaci klientů na konci léčby. Tím došlo k zintenzivnění následné péče v nově nabízeném tré-
ninkovém bydlení v Praze či při uplatnění klientů na trhu práce. V oblasti nízkoprahových služeb 
jsme rozšířili činnost našich terénních programů do lokality Berounska a v oblasti primární prevence 
rizikového chování jsme začali vzdělávat pedagogy i v Kraji Vysočina a v Plzeňském kraji. Realizujeme 
mezinárodní projekty zaměřené na sdílení know-how a šíření dobré praxe v rámci Evropské unie, čímž 
přispíváme ke zvyšování kvality služeb nejen v naší organizaci.

S dalšími devíti nestátními neziskovými organizacemi jsme uzavřeli sdružení, která realizují Indivi-
duální projekty Středočeského kraje v oblasti sociálních služeb, mimo protidrogovou problematiku. 
Jedná se o služby sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny či azy-
lové domy. Magdaléna, o. p. s. se tak stala respektovaným partnerem v oblasti širší sociální prevence.

Ohlédnutí za uplynulým rokem je pro mne spojeno s velkým respektem a úctou ke všem kolegům 
a spolupracovníkům, kteří se na této intenzivní činnosti podíleli. Proto bych chtěl jim i všem donorům 
a partnerům, kteří nás podpořili, na tomto místě poděkovat za jejich celoroční úsilí. Zároveň bych 
chtěl všem popřát, aby si zachovali i nadále profesionalitu, angažovanost a vytrvalost, abychom moh-
li nadále naplňovat své poslání ku prospěchu našich klientů. 

Petr Nevšímal
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Magdaléna, o. p. s.
Zakladatelé společnosti

Paní	Marie	Kaplanová	
Město	Mníšek	pod	Brdy

Správní rada k 31. 12. 2011

Stanislav	Jirota	
předseda správní rady do 31. 12. 2011

P.	Robert	Cieszkowski	
člen správní rady do 30. 8. 2011

P.	Mgr.	Ing.	Jan	Dlouhý 	
člen správní rady od 30. 2. 2012

Jiří	Zápal	
člen správní rady od 23. 3. 2008

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

Miloš	Navrátil	
člen správní rady od 13. 5. 2009

PhDr.	Pavla	Doležalová	
člen správní rady od 19. 5. 2010

Dozorčí rada k 31. 12. 20011

JUDr.	Milan	Hulík	
člen dozorčí rady od 23. 5. 2007

Jaromír	Holec	
člen dozorčí rady od 23. 5. 2007

Jakub	Dvořák	
člen dozorčí rady od 13. 5. 2009

Vedení společnosti k 31. 12. 2011

MUDr.	Petr	Nevšímal	
ředitel společnosti

Ing.	Kateřina	Marhoulová	
finanční ředitelka

Naši zaměstnanci v roce 2011

Jitka Arnoldová, PhDr. Anna Balatová, 
Jiří Bouška, František Bradáč, Milena 
Bradáčová, Mgr. Klára Brázdová, Gabriela 
Bulantová DiS., Martina Doležalová, Mgr. 
Zdeňka Effenberger, Mgr Helena Fialová, MUDr. 
Tereza Formánková, Michaela Frőhlichová, Mgr. 
Michaela Hamáčková, Mgr. Pavel Hanzal, Mgr. 
Michala Havlíčková DiS., Mgr. Petr Holeček, 
Pavel Hrazdíra, Pavel Hrbek, Magdalena 
Chaloupková DiS., MUDr. Gabriela Jinochová, 
Mgr. František Jírový, Mgr. Jaroslava Johanidesová, 
Bc. Jakub Kabíček, Olivie Kabíčková, František Knuth, 
František Kraif, Pavel Král, Lucie Krejčíková, 
Adéla Křenková, MgA. Václava Křesadlová, 
Bc. Ilona Kuncová, Mgr. Markéta Lukáčová, 
Hana Lukešová, Kryštof Matějka, Marcela 
Matysová, Lucie Oppltová, MUDr. Alena Ottlová, 
Monika Počtová, Klára Pšeničková, 
RNDr. Martin Rataj, Mgr. Hana Řepová, 
Bc. Miroslav Salcman, René Samko, Zuzana Siváková 
DiS., Bc. Ondře Sklenář, Bc. Markéta Sommerová, 
Vladimíra Šperlová, Jakub Štván, Petra Štvánová, 
Eva Tancošová, Marta Tomíšková, 
Bc. Hana Vavřincová, Bc. Jana Vlnasová.

Supervizoři

PhDr. Magdalena Frouzová, PhDr. Martin 
Hajný, PhDr. Jan Holeyšovský, PhDr. Lenka 
Skácelová, Mgr. Milan Stiburek, Mgr. Dana Šedivá, 
PhDr. Jan Šikl Ph.D., Mgr. Martin Titman.

Externí spolupracovníci

Eliška Čadová, PhDr. Pavla Doležalová, 
Mgr. Petra Kabátková, Jiří Kasperkevič, Lukáš Kulhavý, 
František Listík, Jaromír Pochobradský, PhDr. Galina 
Tomíšková. Lektoři: Ivana Heřmanová, Mgr. Milan 
Klíma, Klára Majorová DiS., Petra Melingerová, 
Veronika Pichová, Mgr. Olga Sejrková, 
Anna Šupčíková, Mgr. Barbora Toporčáková.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI V ROCE 2011
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obecně prospěšná  
společnost

Magdaléna
Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organiza-
ce, která působí od roku 1997 ve Středočeském kraji a poskytuje ucelený 
systém služeb a odborné pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na 
návykových látkách.

Naše poslání

Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociál-
ní a zdravotní služby a účinnou odbornou pomoc osobám závislým na ná-
vykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tím-
to jevem ohroženým. Tím se snaží	zlepšit kvalitu jejich života po stránce 
psychické, zdravotní i sociální,	aby ho mohli v maximální možné míře vést 
a rozvíjet běžným způsobem a důstojně se začlenit do společnosti.

Magdaléna, o. p. s. zároveň usiluje o minimalizaci zdravotních a sociál
ních rizik spojených s užíváním návykových látek, čímž přispívá k ochra
ně společnosti před jejich možnými negativními důsledky a dopady.

Vzdělávání a rozvoj

Magdaléna, o. p. s. se podílí i na	mezinárodním rozvoji léčebných metod 
závislostí a na vzdělávací a osvětové činnosti,	čímž se snaží přispět ke sta-
bilitě a dlouhodobému rozvoji služeb v oblasti prevence a léčby závislostí. 
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SÍŤ PROGRAMŮ A SLUŽEB

Užívání	návykových	látek	a jiné	závislosti

Šíření a zneužívání návykových látek, jejich stále větší dostupnost a široký sortiment patří v současné 
době k závažným celospolečenským problémům nejen v České republice, ale i na celém světě. 

Tento jev úzce souvisí s  růstem zdravotních, sociálních a bezpečnostních problémů, které se v ko-
nečném důsledku dotýkají prakticky každého jedince. Drogy mají vysoký podíl na nemocnosti, šíření 
závažných infekčních onemocnění AIDS, hepatitid B a C, úmrtí,  rodinných problémech, na nízkém 
vzdělání, nezaměstnanosti, bezdomovectví nebo kriminalitě. 

Proto je nutné tento problém strategicky řešit, a to nejen represivními postupy při snižování nabídky 
návykových látek, ale i snižováním poptávky, tedy zájmu o vyhledávání a konzumaci drog na straně 
potencionálního zákazníka nezákonného trhu. 

K tomu přispívají vyvážené přístupy a specializované služby  
PREVENCE, SNIŽOVÁNÍ RIZIK, LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE.

www. magdalenaops.cz

V  současné	 době	 Magdaléna,	 o.	p.	s.	 zřizuje	 a  provozuje	 dostupnou	 síť	 osmi	 strukturovaných	
a funk	čně	provázaných	programů,	v jejichž	rámci	nabízí	svým	klientům	širokou	škálu	služeb	s vy
sokou	mírou	podpory	a komplexní	odbornou	péči,	které	pružně	a cíleně	reagují	na	in	di	vi	du	ál		ní	
potřeby	každého	z nich	při	řešení	složité	životní	situace.

Jedná se o osvědčený typ programů a služeb, vycházejících ze zkušeností a výsledků dosažených v mi-
nulých letech a ze stávajícího rámce státní protidrogové politiky i z protidrogového akčního plánu EU. 
Také odborné vědecké výzkumy dokazují, že tyto programy jsou přínosné a efektivní. 

Prioritou Magdalény, o. p. s. je vysoká profesionalita a kvalita všech poskytovaných služeb a dlouho-
dobá udržitelnost jejich výsledků.
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MAPA PŮSOBENÍ PROGRAMŮ A SLUŽEB Magdaléna, o. p. s.

• PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

• TERÉNNÍ PROGRAM 

• KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

• AMBULANTNÍ LÉČBA

• REZIDENČNÍ PÉČE V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ

• CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

• CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ PROGRAMY

• AMBULANTNÍ DOLÉČOVACÍ PROGRAM

Jednotlivé programy a služby 
naší organizace navzájem 
spolupracují, a zajišťují tak svým 
klientům snadnou prostupnost 
mezi jednotlivými fázemi léčby.



HLAVNÍ MEZNÍKY VÝVOJE SPOLEČNOSTI

•	1997 – 7. 11. 1997 – ZALOŽENÍ	SPOLEČNOSTI	Magdaléna,	o.	p.	s. paní Marií Kaplanovou a radou 
města Mníšek pod Brdy za účelem poskytování léčebně resocializačního programu pro osoby zá-
vislé na návykových látkách. •	1998 – v prosinci ZAHÁJENÍ	PROVOZU	TERAPEUTICKÉ	KOMUNITY 
MAGDALÉNA	PRO	13 KLIENTŮ v areálu bývalé vojenské raketové základny Včelník v Mníšku pod 
Brdy. • 1999 – ZAHÁJENÍ	PROVOZU	PSYCHIATRICKÉ	AMBULANCE se specializací AT v areálu Včelník 
v Mníšku pod Brdy. / Otevření systematického programu pro blízké klientů TK v Praze.	/	Magdalé-
na, o. p. s. založila tradici kulturního	festivalu	terapeutických	komunit	ČR – KULTURFEST. / Zahájení 
spolupráce s místní farností, první návštěva kardinála Miloslava Vlka. •	2000 – ZAHÁJENÍ	PROVOZU	
PROGRAMU	CHRÁNĚNÉHO	BYDLENÍ	PRO	5	KLIENTŮ. •	2001 – ZAHÁJENÍ	PROVOZU	PROGRAMU	
SOCIÁLNĚPRACOVNÍ	REHABILITACE klientů v  truhlárně a  zahradnictví s kapacitou 5 pracovních 
míst. /	POČÁTEK	TRADICE	ZVONĚNÍ	NA	ZVON	PROKOP	při slavnosti ukončení léčby. • 2002 – Zvý-
šení kapacity rezidenčních programů na 21 lůžek. /	Vlastní příjmy z hlavní i doplňkové činnosti poprvé 
přesáhly 20 % celkových příjmů organizace. •	2003 – Prvních 5 let provozu rezidenčních programů 
společnosti, jimiž prošlo na 80 klientů, z nichž 60 dlouhodobě abstinuje od drog. • 2004 – VYDÁNÍ	
ODBORNÉ	PUBLIKACE	Terapeutická komunita pro drogově závislé I. /	Spolupořádání AT	konferen
ce	Středočeského	kraje. /	Zahájení mezinárodní spolupráce s dalšími terapeutickými komunitami 
v  Evropě. /	 Vybudování studny, kořenové čističky odpadních vod, zateplení fasády. •	 2005  – Ná
vštěva	nestora	evropských	TK	M.	Kooymana	v Magdaléně. /	Oficiální předání budov v areálu Mi-
nisterstvem obrany ČR do vlastnictví společnosti. • 2006 – Stáváme se školicím	pracovištěm	pro	
studenty	oboru	adiktologie	1.	lékařské	fakulty	Univerzity	Karlovy	a pro studenty Prešovské uni-
verzity. /	ZAHÁJENÍ	PROVOZU	DOLÉČOVACÍHO	CENTRA	Magdaléna v Praze 4 – Podolí. / Přijetí TK 
Magdaléna za řádného	 člena	 Evropské	 federace	 terapeutických	 komunit (European  Federation 
of Therapeutic Communities – EFTC). •	2007 – ZAHÁJENÍ	PROVOZU	NÍZKOPRAHOVÝCH	SLUŽEB	
v Kcentru	Benešov a rozvoj terénních programů na Benešovsku. / Ve spolupráci s 1. lékařskou fa-
kultou Univerzity Karlovy realizovány specifické, primárně preventivní programy v regionech Bene-
šovska a Příbramska. / Oslavy 10.	VÝROČÍ	ZALOŽENÍ	SPOLEČNOSTI spojené s návštěvou kardinála 
Miloslava Vlka. / VYDÁNÍ	DRUHÉHO	DÍLU	ODBORNÉ	PUBLIKACE Terapeutická komunita pro dro-
gově závislé II. •	2008 – Přijetí K-centra Příbram s jeho terénními i primárně preventivními programy 
do  portfolia našich služeb ve Středočeském kraji.	 / OTEVŘENÍ	 PSYCHIATRICKÉ	 AT	 AMBULANCE	
V KOLÍNĚ. /	ROZŠÍŘENÍ	PRIMÁRNÍ	PREVENCE na Benešovsku o dlouhodobé systematické progra-
my. /	Oslavy 10. výročí zahájení provozu Terapeutické komunity Magdaléna spojené s návštěvou kar-
dinála Miloslava Vlka. • 2009 – Druhá etapa rekonstrukce budov pro rezidenční péči v areálu Včelník, 
díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví. •	2010 – Magdaléna, o. p. s. překonala první vlnu 
finanční krize a udržela v provozu všechny stávající služby.

Naše poděkování za mimořádný přínos v dosavadní historii společnosti patří zvláště těmto osobnos-
tem: paní Marii Kaplanové, kardinálovi Miloslavu Vlkovi, Ing. Janu Štamberkovi, prof. PhDr. Jaroslavu 
Plichtovi, PhDr. Magdaleně Frouzové a Ing. Martině Berdychové. 
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Věříme 
ve schopnost změny 
vlastním úsilím,  
v léčivou sílu 
zdravého vztahu 
a ve svobodu v řádu.



VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 

• leden – Začali jsme realizovat Individuální projekt Středočeského kraje. / Otevřeli	 jsme	projek
tovou	kancelář, zaměřenou na administrativní podporu našich a partnerských projektů v oblasti 
Základní sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. / Vznikl	samostatný	nízkoprahový	program	
/	 Terénní	 programy	 MagdalénaBerounsko.	 • únor  –	 Následkem	 drastického	 snížení	 státních	
dotací	v roce	2011	na	službu	sociálněpracovní	rehabilitace,	která	deset	let	významně	pomáhala	
drogově	 závislým	 po	 ukončení	 léčby	 a  zvyšovala	 jejich	 šance	 na	 úspěšný	 návrat	 na	 pracovní	
trh	a do společnosti, jsme	byli	nuceni	ukončit	provoz	chráněných	dílen. / Klienti TK Magdalé-
na uspořádali další ročník ledního karnevalu pro děti z Mníšku pod Brdy.	• březen – Slavnostně	
jsme	otevřeli	Centrum	adiktologických	služeb	Magdaléna	v Benešově, které zastřešuje zázemí 
pro poskytování jak nízkoprahových, tak primárně preventivních programů. / Otevřeli	jsme novou	
kancelář	pro	pracoviště	nízkoprahových	služeb –	Terénních	programů	v Berouně. / Klienti TK 
Magdaléna sehráli divadelní představení Pašijové hry na  velikonoční slavnosti v  Mníšku pod Brdy. 
•	duben •  květen  – Patnáct	 zaměstnanců	 Magdalény,	 o.	p.	s.	 se	 zúčastnilo	 výjezdu	 za	 dobrou	
praxí	do	partnerské	organizace	v Itálii. / Uskutečnil se další ročník Výroční komunity, na níž se opět 
sešli úspěšní absolventi léčby závislosti v Terapeutické komunitě. • červen – Připravili jsme zážitkový 
program pro děti s názvem Pohádkový les v Mníšku pod Brdy. • červenec – U příležitosti	svátku	
svaté	Máří	Magdalény	navštívil	klienty	terapeutické	komunity	biskup	Mons.	Václav	Malý.	/ Byl 
nám schválen Evropský projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v kraji Vysočina v rámci 
projektu EU-Dap Program Unplugged.	• srpen – Byl nám schválen Evropský projekt	Aktivní	začleňo
vání	osob	s anamnézou	závislosti	na	návykových	látkách	na	trh	práce.	Díky tomuto projektu jsme 
mohli opět zprovoznit chráněné dílny.	/ Pracovní terapeut František Bradáč, jeden ze zakládajících 
členů terapeutické komunity Magdaléna, odešel do zaslouženého důchodu.	• září – Zástupci	Mag
dalény,	o.	p.	s.	se	zúčastnili	13.	konference	Evropské	federace	terapeutických	komunity	(EFTC)	
v Oxfordu.	Zároveň	zde	převzali	pořadatelství	dalšího	ročníku	v Praze. / Uspořádali jsme 13. roč-
ník Kulturfestu – divadelního festivalu terapeutických komunit z České republiky. Kulturfest zaštítila 
a navštívila patronka Terapeutické komunity Magdaléna, herečka Simona Babčáková. • říjen – Byl 
nám schválen projekt ECEtt	Leonardo	Mobility	2011–2013,	zaměřený	na	vzdělávání	a zvyšování	
odborných	 kapacit	 profesionálů	 v  oblasti	 léčby	 závislostí	 na	 návykových	 látkách	 z  České	 re
publiky.	/ Čtyři zaměstnanci Magdalény, o. p. s. se zúčastnili výjezdu za dobrou praxí do partnerské 
organizace v portugalském Portu. / Terapeutickou komunitu navštívili v rámci vzdělávání odborníci 
na protidrogovou politiku z Iráku a z USA. • listopad – Úspěšně	jsme	absolvovali	závěrečnou	kon
trolu	ROP	a finanční	kontrolu	čerpání	prostředků	z humanitárního	fondu	Středočeského	kra
je. – Zástupci K-centra Magdaléna-Příbram se účastnili vánočního jarmarku poskytovatelů sociálních 
služeb v Berouně. / Byl	nám	schválen	Evropský	projekt	Vzdělávání	pedagogických	pracovníků	ZŠ	
a SŠ	v Plzeňském	kraji	v rámci	projektu	EUDap	Program	Unplugged.	/ Dva zaměstnanci Magdalé-
ny, o. p. s. se zúčastnili výjezdu za dobrou praxí do partnerské organizace ve Vídni. • prosinec – Účast-
nili jsme se Vánoční výstavy prací uživatelů zařízení sociálních služeb v Praze a v Berouně. 

12 I Výroční zpráva 2011 I Magdaléna, o. p. s.
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ZÁHLAVÍ

PREVENCE
Primární prevence patří k základním nástrojům a strategickým přístupům 
snižování výskytu širokého spektra všech forem rizikových jevů a chová-
ní u dětí a mládeže (populace žáků základních a středních škol), jako je 
záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání 
návykových látek (tabák, alkohol, ilegální drogy), šíření HIV/AIDS nebo pa-
tologické hráčství. 
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PREVENCE

tabulka 1:  
Vývoj počtu zapojených osob a kontaktů v programu Centra primární prevence 
Madaléna, o. p. s. v letech 2009–2011 (Mgr. Helena Fialová, Magdaléna, o. p. s., 2011.)

Ukazatel Celkem	

2009 2010 2011

Exkurze 45 39 37

žáků 743 653 680

Interaktivní	jednorázový	seminář	pro	SŠ 29 17 15

žáků 488 329 415

DPP

škol v DPP 20 22 26

tříd 111 101 172

bloků 155 145 222

žáků 2 107 2 112 3	449

Celkový počet kontaktů s žáky v programech CPP 2 923 2 645 5	096

Celkový počet škol zapojených v programech CPP 48 56 78

Celkový	počet	pedagogů	zapojených	v programech	CPP 176 224 298

Celkový	počet	žáků	ve	všech	programech	CPP	 3 338 3 094 4	544

Exkurze  – do nízkoprahového zařízení  – seznamuje žáky s  náplní služeb pro uživatele návykových 
látek, představuje terénní programy, kontaktní a poradenské služby a dále navazující síť služeb všech 
protidrogových programů pro uživatele nelegálních návykových látek (léčba a sociální rehabilitace).

CPP – Centrum primární prevence  
DPPP – Dlouhodobý preventivní program 
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program
primární prevence

Vývojová fáze biologického zrání a utváření vlastní identity je pro dospí-
vající děti náročnou životní etapou spojenou s množstvím proměn, směřu-
jících k jejich osamostatnění a soběstačnosti. Na jejich stále ještě nezralou 
a sociálně neukotvenou osobnost vyvíjí obrovský tlak jak zvenčí (mnohé 
nároky, možnosti, mezi kterými je nutno volit, kritika okolí, konflikty), tak 
i zevnitř (nejistota, nevyhraněnost, zmatenost, úzkosti, agrese, frustrace). 
Dospívající se v tomto období stávají velmi zranitelnou skupinou populace. 
Proto je nejvhodnější zabývat se jimi v systému primární prevence a včas-
ným poskytnutím informací a vzdělání je chránit před možnými následky 
všech forem rizikového chování.

Magdaléna, o. p. s. realizuje programy primární prevence efektivní meto-
dou, která vychází z dlouhodobého, kontinuálního a interaktivního půso-
bení, a předávání objektivních informací. Programy jsou určené převážně 
třídním kolektivům žáků 6.–9. tříd ZŠ, SŠ či VOŠ, ale i pedagogům, rodi-
čům, profesním skupinám, či široké veřejnosti. Zaměřují se na podporu 
zdravého životního stylu, rozvoj a podporu sociálních dovedností.

Program primární prevence Magdaléna, o. p. s. je certifikovaný Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy, a odpovídá tak stanoveným nor-
mám kvality a komplexnosti, definovaným standardy odborné způsobi-
losti poskytovatelů programu.
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PREVENCE

Centrum	primární	prevence	Magdaléna	

V  roce	 2011	 jsme	 se	 intenzivně	 věnovali	 úpravám	 obsahové	 náplně	 programů	 prevence	 rizi
kového	chování	u dětí	a mládeže	a rozšiřování	 jejich	působnosti	nejen	ve	Středočeském	kra
ji,	ale	 i v Kraji	Vysočina	a v Plzeňském	kraji.	V uvedeném	období	 jsme	zde	pracovali	 celkem	
s 4 544 žáky	(což	je	o 46	%	více	než	v roce	předchozím)	a s 298	pedagogy.	(Podrobnější informace 
najdete v tabulce 1)

V souvislosti	 s aktuálním	vývojem	koncepce	Primární	prevence	rizikového	chování	 jsme	obo
hatili	Dlouhodobý preventivní program	(DPP)	pro	žáky	základních	škol	o nová	témata např.	jiné	
závislosti,	kyberšikana	a další. Základní struktura programu však zůstala beze změn. Nadále zahr-
novala dva tříhodinové bloky za rok v 7.–9. třídách (sekunda–kvarta), včetně výběru čtyř témat pro 
jednotlivá setkání, která vycházejí vstříc individuálním potřebám žáků a škol. 

Dlouhodobý	program	primární	prevence	jsme	začali	realizovat	i na	praktických	a speciálních	ško
lách.	S ohledem na specifické potřeby dané cílové skupiny jsme ho však strukturovali do kratších a čas-
tějších setkání (dvě hodiny čtyři krát v roce). Cílovou skupinu zde představují žáci se zdravotním či men-
tálním postižením a žáci s poruchami učení (12–26 let). Tato kategorie žáků je více ohrožená rizikovými 
jevy, jako jsou například sexuální zneužívání, šikana či drogová závislost. Nedílnou cílovou skupinou 
těchto programů byli samozřejmě i pedagogičtí pracovníci v přímé práci s  ohroženými dětmi a mládeží.

Současně	jsme	se	zaměřili	na	žáky	středních	škol,	pro	které	jsme	zařadili	do	naší	programové	
nabídky	Navazující	interaktivní	semináře	sestávající ze dvou setkání ročně, po celou dobu čtyřleté-
ho studia. K tomu nás vedla vzrůstající poptávka středních škol po dlouhodobějších, komplexnějších 
a efektivnějších programech, nahrazujících či doplňujících jejich jednorázové aktivity v oblasti pre-
vence rizikových jevů chování. Školy tak reagují na nepříznivé statistiky vzrůstajícího výskytu agresi-
vity, rekreačního užívání konopí a alkoholu u mladistvých v ČR.

Celkem	jsme	v roce	2011 zapojili	do	DPP	172	tříd	(o 70	%	více	než	v roce	předchozím)	z 26	škol,	
kde	jsme	pracovali	s 3 449	žáky	(o 63	%	více	než	v roce	předchozím).	Jedná se především o školy, 
kterým se naše programy osvědčily a dlouhodobě s námi spolupracují, avšak podařilo se nám zapojit 
i školy nové. 

V roce	2011	jsme	plynule	pokračovali	v realizaci	dvouletého	vzdělávacího	kurzu	Specializační	
studium	pro	pedagogy,	určeném	pro	školní	metodiky	prevence.	Kurz zajišťujeme pod koordinací 
Centra Adiktologie při 1. LF UK a VFN v Praze a od počátku je do něj zapojeno 18 pedagogů. 

Opětovně	 jsme	 uskutečnili	 Evropský	 vzdělávací	 projekt	 EUDap,	 Program	 Unplugged	 pro	 pe
dagogické	pracovníky.	V roce	2011	se	do	něj	zapojilo	42	pedagogů. To bylo možné nejen díky 
našemu odbornému zázemí a zájmu pedagogů, ale především díky finanční podpoře projektu, kterou 
jsme získali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v Plzeňském kraji 
a v kraji Vysočina. Projekt rozšiřuje vzdělání pedagogů v oblasti prevence rizikových jevů chování 
a zvyšuje jejich kompetence pro práci s ohroženými skupinami dětí a mládeže tak, aby byli schopni 
samostatně realizovat preventivní programy v 6. třídách základních škol. 

Všechny programy primární prevence poskytujeme za částečnou úhradu. V roce 2011 bylo v Centru pri-
mární prevence zaměstnáno pod vedením Mgr. Heleny Fialové 13 zaměstnanců (celkem na 4,0 úvazky). 
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ZÁHLAVÍ

SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Stěžejní služby a opatření směřující ke snižování zdravotních a sociálních 
rizik souvisejících s užíváním návykových látek nabízejí Terénní programy 
a Kontaktní a poradenské služby. Přispívají tak k ochraně společnosti a ve-
řejného zdraví před možnými negativními důsledky, které vyplývají ze zne-
užívání nelegálních drog.
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SNIŽOVÁNÍ RIZIK

tabulka 2:  
Počet výkonů a klientů Terénních programů Magdaléna v letech 2009 –2011  
(Magdaléna, o. p. s. 2011) Bn – Benešovsko, Be – Berounsko, Pb – Příbramsko

Výkony	terénních	programů 2009 2010 2011

Počet	kontaktů	celkem 831 769 2	236

Podle lokalit Bn Pb/Be Bn Pb/Be Be Bn Pb

202 629 306 463 960 1 276 1 646

Vyměněné	injekční	sety	celkem 9	505 15	681 22	146

Podle lokalit Bn Pb /Be Bn Pb/Be Be Bn Pb

1 569 7 936 9 776 5 906 5 005 12 248 4 895

Počet	klientů	celkem 231 136 262

Podle lokalit Bn Pb /Be Bn Pb/Be Be Bn Pb

160 71 40 96 91 59 112

Nalezené	odhozené	jehly	celkem 277 97 131

Podle lokalit Bn Pb /Be Bn Pb/Be Be Bn Pb

165 112 10 87 43 6 82

tabulka 3:  
Počet výkonů a klientů v kontaktních a poradenských službách nízkoprahových zařízení  
v Centrech adiktologických služeb Magdaléna v letech 2009 –2011 (Magdaléna, o. p. s. 2011)

Výkony	kontaktních	a poradenských	služeb Benešov Příbram

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Počet	kontaktů/návštěv	celkem 2 392 2 800 1	729 1 005 925 1	039

Počet prvokontaktů s uživateli 53 25 32 43 23 25

Počet	uživatelů	drog	celkem 118 83 134 156 136 140

Počet rodinných příslušníků 20 17 15 49 27 23

Vyměněné	injekční	sety	celkem 13 689 14 892 14	577 17 034 13 206 13	251

Potravinový servis 1 949 1 387 1	500 232 355 470

Hygienický servis 1 175 1 277 1	477 0 35 198

Individuální poradenství (1 hodina) 89  35 44 74  63 114

Zdravotní ošetření 20 15 19 3 1 2

Krizová intervence 5 4 5 5 3 2

Rodinné poradenství (1 hodina) 285 32 36 66 28 25
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a  
terénní programy 

Uživatelé návykových látek, zvláště pak ti s rozvinutým stupněm závislosti 
a rizikovým chováním většinou nemají dostatečnou motivaci k vyhledává-
ní pomoci, přestože často trpí závažnými zdravotními, psychosociálními 
a právními problémy. Mnohdy ani o takové pomoci nevědí, nebo mají oba-
vu z pomocné instituce, či nejsou schopni splnit její podmínky. 

Magdaléna, o. p .s. provozuje terénní program ve více jak patnácti městech 
a obcích Středočeského kraje, kam terénní pracovníci pravidelně vyjíždějí 
a kde na veřejných místech aktivně vyhledávají uživatele drog v jejich při-
rozeném prostředí. 

Zároveň se je snaží oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim mohli nabíd-
nout potřebné anonymní a bezplatné služby, mezi nimi výměnný injekční 
program, sociální poradenství a pomoc v krizových situacích (např. ohro-
žení zdraví, existenční nouze, konflikt se  zákonem). Terénní pracovníci 
se zároveň snaží rizikové uživatele motivovat k bezpečnějším způsobům 
užívání návykových látek, ke změně životního stylu nebo k případné absti-
nenci, tak aby zlepšili kvalitu jejich života, která jim případně v budoucnu 
umožní návrat do běžné společnosti.
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SNIŽOVÁNÍ RIZIK

Terénní	programy	Magdaléna –	Benešovsko –	Berounsko –	Příbramsko

Benešov, Beroun, Bystřice, Dobříš, Hořovice, Králův Dvůr, Kozárovice, Nová Ves pod Pleší, Příbram, Sá-
zava, Solenice, Týnec nad Sázavou, Vlašim, Votice. 

Magdaléna,	o.	p.	s.	provozuje	terénní	programy	ve	třech	okresech	Středočeského	kraje.	V těch-
to lokalitách pravidelně poskytujeme nízkoprahové sociální služby především injekčním uživatelům 
drog, kteří tvoří nejpočetnější skupinu našich klientů na otevřené a uzavřené drogové scéně. Jejich 
průměrný věk v roce 2011 byl 26 let. 

V roce	2011	jsme	zřídili	nové	pracoviště	terénních	programů	v Berouně,	abychom	zabezpečili	
dostatečné	pokrytí	jeho	spádových	oblastí	potřebnými	službami	pro	drogově	závislé.	Doposud 
zde působili pouze v omezeném rozsahu (dva dny v týdnu) naši terénní pracovníci z Příbrami.

Podařilo se nám tak zvýšit personální i časovou kapacitu terénních programů paralelně na Benešov-
sku i Příbramsku a mohli jsme rozšířit monitoring drogové scény do dalších 11 měst a obcí – Březnice, 
Cerhovice, Hostomice, Komárov, Loděnice – Sedlčany, Lochovice, Nižbor, Rožmitál pod Třemšínem, 
Vráž, Zdice a Žebrák.

Následkem	těchto	organizačních	změn	pak	v roce	2011	výrazně	stoupl	nejen	počet	našich	kon
taktů	 s  rizikovými	 uživateli	 drog	 meziročně	 o  200	 %,	 ale	 také	 počet	 výměn	 injekčních	 setů	
o 40 %	a to ve	všech	třech	uvedených	okresech.	Celkem	jsme	zde	uskutečnili	2236	kontaktů	
a vy	měnili	jsme	22 146	injekčních	stříkaček	(Podrobnější přehled dle lokalit uvádí tabulka 2).	Tento 
nárůst výkonů služeb vnímáme nejen jako výsledek rozšíření lokální působnosti terénních programů 
Magdaléna v regionu. Značný podíl na něm nese i neustálý vývoj metodiky naší práce. 

Více jsme reagovali na nepřizpůsobivost klientely programu a  její neschopnost dodržovat jeden 
časový limit týdně při návštěvě dané lokality. Výměnný program, který je nejžádanější, jsme začali 
poskytovat častěji i v dopoledních hodinách (standardně od 14.00 do 17.30 hod.) na žádost klienta 
přes Street Mobil. 

V rámci	terénních	programů	jsme	působili	také	na	společenských	akcích	typu	Bike	Fight	v Dob
říši,	na regionálním	festivalu	Kačeři	v Horčápsku	nebo	na	techno	párty	v Nové	Vsi	pod	Pleší.	Zde 
jsme	poskytovali	informace	především	experientujícím	a rekreačním	uživatelům	drog o účincích 
a rizicích jednotlivých drog a o bezpečném sexu, abychom je chránili před případnými zdravotními 
riziky. 

Terénní pracovníci jsou aktivně zapojeni také do komunitního plánování sociálních služeb ve městech 
Beroun, Dobříš a Příbram a zároveň zde působí jako členové pracovních skupin prevence kriminality.

Služby odborně zajišťují: adiktolog, sociální pracovník. Přímou práci s  klienty poskytovali vždy dva 
terénní pracovníci (celkem na 3,4 úvazku). Služby poskytujeme cílové skupině anonymně a zdarma.
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kontaktní
a poradenské služby
Nejsnazší cestou k okamžité pomoci či intervenci v oblasti závislostí, jak 
pro uživatele, kteří se mohou nacházet v  různém stupni jejich užívání 
(od prvotního experimentu přes „rekreační užívání“, „problémové užívání“, 
až po závislost s rozsáhlým poškozením zdraví), tak pro jejich blízké, je ob-
rátit se na nízkoprahová zařízení, v nichž najdou anonymní bezplatnou 
odbornou pomoc, přijetí a bezpečí. 

Magdaléna, o. p. s. poskytuje tyto služby v Centru adiktologických služeb 
Magdaléna v  Příbrami a  v  K-centru Magdaléna v  Benešově. Nabízí zde 
širokou škálu zdravotních a  sociálních služeb, od poradenství, tj. podá-
vání základních informací pro orientaci v této oblasti, k rozhovorům mo-
tivujícím ke změně životního stylu a od jednorázové krizové intervence 
k systematické, strukturované a dlouhodobější spolupráci s jasněji vyme-
zenými cíli. 

V rámci vzájemné spolupráce respektujeme klientovo prožívání a neod-
mítáme jeho pohled na svět, nabízíme mu porozumění a orientaci v jeho 
situaci, přestože s jeho nezodpovědným a rizikovým chováním nesouhla-
síme. Naopak se snažíme spolu s klientem hledat možnosti a řešení jeho 
složité situace, které by mu umožnily posun k abstinenci a spokojenější-
mu způsobu života.
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SNIŽOVÁNÍ RIZIK

Centrum	adiktologických	služeb	(CAS)	MagdalénaBenešovPříbram	

V roce	2011	se	nám	podařilo	zajistit	v Benešově	nové	zázemí	pro	poskytování	kontaktních	a po
radenských	služeb,	všem	osobám	jakkoliv	ohroženým	drogovou	závislostí.	Po několika letech, 
kdy byly tyto nízkoprahové služby situovány v pronajaté části objektu benešovské nemocnice, nám 
její vedení neprodloužilo na konci roku 2010 nájemní smlouvu. Dříve „Káčko“ tak změnilo nejen své 
působiště, ale i  název. Nyní Centrum adiktologických služeb Magdaléna-Benešov sídlí v  suterénu 
Domu na půli cesty na ulici Nová pražská 399.

CAS	 MagdalénaPříbram	 zaznamenalo	 v  roce	 2011	 zvýšený	 počet	 kontaktů	 s  uživateli	 drog.	
Klienti pozitivně reagovali na rozšířenou nabídku našich služeb o hygienický servis (sprchování, pra-
ní), který jsme jim mohli poskytovat díky vhodnější funkcionalitě nových prostor, kam jsme naše 
nízkoprahového zařízení přestěhovali v roce předchozím a které jsme získali do pronájmu od města 
Příbram.	

Díky	odborné	způsobilosti	a adekvátním	podmínkám	jsme	v obou	lokalitách	(Benešovsko,	Pří
bramsko)	zajistili	screeningové	testování	klientů	z kapilární	krve,	cílené	na	zjištění	přítomnosti	
protilátek	HIV,	Syfilis,	VHB	a VHC	v jejich	těle. Jedná se o velice důležitou službu, jejíž pomocí se 
nám daří včasný záchyt klientů nakažených infekčním onemocněním v době, kdy o své nemoci ještě 
nemusí vědět, protože nemají zdravotní potíže či příznaky. Jedině tak můžeme infikované klienty 
směřovat do další zdravotnické péče a tím více chránit veřejné zdraví před šířením infekčních chorob. 
Na základě výsledků z provedených testů můžeme konstatovat, že počet osob nakažených infekč-
ním onemocněním mezi drogově závislými dlouhodobě klesá, což koresponduje s celorepublikovými 
statistickými údaji. Tento výsledek je však především pozitivním odrazem našich služeb v programu 
výměny injekčních stříkaček. 

Současně	jsme	v roce	2011	rozšířili	naše	služby	o screeningové	testování	z moči	na	určení	či vy
loučení	přítomnosti	nelegálních	návykových	látek	v těle. Tím jsme reagovali na poptávku OSVZ 
MěÚ Příbram a dalších spolupracujících organizací (Azylový dům, Výchovný ústav atd.). 

Za	velký	úspěch	roku	2011	považujeme	úspěšnou	motivaci	deseti	klientů	směrem	k abstinentní
mu	životnímu	stylu	a k dlouhodobé	léčbě	drogové	závislosti.	Pěti klientům jsme zajistili detoxifi-
kační pobyt ve zdravotnických zařízeních, dva klienty jsme navázali do rezidenční léčby v terapeutic-
ké komunitě Magdaléna a tři klienty jsme připravili k léčbě v jiných zařízeních.

V roce	2011	využilo	naše	kontaktní	a poradenské	služby	celkem	312 osob,	s nimiž	jsme	uskutečnili	
2831	kontaktů. Převážnou část klientely těchto služeb tvořili uživatelé nelegálních návykových látek 
(274 osob), jejichž věkový průměr věk byl 27,5 let. Z nich 85 % si aplikuje pervitin intravenozně, zbytek 
byli uživatelé THC a Subutexu. Těmto klientům jsme vyměnili celkem 27 808 kusů injekčních stříkaček. 
Odborné poradenství využilo 38 rodinných příslušníků. (Bližší informace najdete v tabulce 3) 

Služby zajišťují: psycholog a 1–2 sociální pracovnice, psychiatr (externí pracovník), psycholog (externí 
pracovník), (celkem 3,3 úvazku). Služby poskytujeme cílové skupině anonymně a zdarma.



23

ZÁHLAVÍ

LÉČBA  
A SOCIÁLNÍ 

REHABILITACE
Léčbu a sociální rehabilitaci osob závislých na psychoaktivních látkách či 
trpících jiným druhem závislosti, chápeme jako odbornou a  strukturova-
nou práci s klientem. Cílem léčby jsou trvalé změny v dosavadních posto-
jích a rizikovém jednání závislých, jejich abstinence nebo omezení užívaní 
drog, snížená frekvence a  závažnost jejich relapsu, zdravotně i  sociálně 
akceptovatelný životní styl a jejich zapojení do plnohodnotného a produk-
tivního života ve společnosti. Intenzitu i délku léčby našich klientů zajišťu-
jeme a přizpůsobujeme jejich individuálním možnostem a potřebám.
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LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Základní charakteristiky všech klientů v rezidenčních programech v letech 1999–2011

tabulka 4:  
Průměrný věk klientů v léčebném programu terapeutické 
komunity Magdaléna v r. 1999–2011 (Hanzal, 2011):
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tabulka 5:  
Průměrná délka užívání tvrdých drog u klientů, kteří nastoupili do TK Magdaléna v letech 1999–2011 
je již od roku 2003 stabilní a pohybuje se v rozmezí 5,1–6,1 roku. V obou případech se však jedná 
o mezní hranici uvedených hodnot. (Hanzal, 2011)
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tabulka 6: Procentuální	zastoupení	hepatitid	B,	C	(Hanzal, 2011)
U výskytu hepatitid lze hovořit o výrazném poklesu oproti předešlým rokům. Počet klientů v léčbě TK 
s hepatitidou typu B a C se snížil z 39 % v roce 2007 na 16 % v roce 2011. Tento trend reflektuje 
zlepšenou celonárodní péči o tuto problematiku.
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tabulka 7:  
Procentuální zastoupení klientů v léčbě TK odsouzených v souvislosti s užíváním drog, mělo prudce 
stoupající tendenci od roku 2006, kdy bylo historicky nejnižší. Poslední dva roky jsme zaznamenali 
mírný pokles. (Hanzal, 2011)
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zidenční pé
ambulantní léčba

Závislí, kteří mají dostatečně silnou motivaci k abstinenci nebo ke změně 
životního stylu, mají podpůrné sociální zázemí a vyšší schopnost sebekon-
troly, mohou využít zdravotnickou ambulantní  léčbu, která probíhá bez 
jejich vyloučení z přirozeného společenského prostředí. 

Odbornou léčebnou péči v  oboru psychiatrie poskytujeme pacientům 
rizikově užívajícím návykové látky, nebo s  anamnézou závislosti na ná-
vykových látkách a  jejich bližním ve dvou speciálních  nestátních zdra-
votnických zařízeních (tzv. AT ambulance) v Kolíně a v Mníšku pod Brdy, 
kam klienti docházejí. Jedná se o relativně nízkoprahová zařízení, neboť 
se snažíme minimalizovat nároky na pacienta při zahájení léčebné spolu-
práce. Účinnými metodami aktivizujeme, ve smyslu opuštění drogového 
životního stylu, systémové změny na tělesné i psychické úrovni klientů, 
rozvíjíme jejich osobnostní růst a psychosociální návyky a vyváženě pod-
porujeme jejich schopnost řešit krizové situace, zvládat relaps a přijmout 
zodpovědnost za své chování. 
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Ambulantní	léčba

V roce	2011	byla	kapacita	AT	ambulancí	Magdaléna	v Kolíně	a v Mníšku	pod	Brdy	nadále	plně	
vytížená.	Obě	dvě	ambulance	jsou	jedinou	dostupnou	službou	tohoto	typu	v uvedených	lokali
tách	Středočeského	kraje	a v jejich	širším	okolí.

Počet	zájemců	o ambulantní	léčbu	závislosti	kontinuálně	narůstal	především	v kolínském	regi
onu	(o 23	%	oproti	předchozímu	roku),	kde	byla	AT	ambulance zřízena	teprve	před	třemi	lety. 
V souvislosti s tím se zde výrazně měnil poměr zastoupení pacientů v léčbě. Počet osob závislých na 
alkoholu meziročně stoupl v kolínské ambulanci o třetinu (z 32 na 48), počet pacientů závislých na 
Subutexu stoupl téměř na trojnásobek z 16 na 61 pacientů. Z této substituční látky, původně určené 
k  léčbě závislosti, která má pomáhat překonat abstinenční příznaky po vysazení heroinu, se stala, 
vzhledem k jejím účinkům, regulérní injekční droga dnes běžně dostupná na černém trhu. 

Psychiatrická	AT	ambulance	MagdalénaKolín	

je	primárně	zaměřená	na	léčbu	návykových	nemocí	s těžištěm	v substitučním	programu,	který	
integruje	optimální	a účinnou	farmakoterapii	Suboxonem®	s psychoterapeutickou	léčbou.	

Suboxone® indikujeme při léčbě závislosti na opiátech na základě klinických studií, prokazujících, 
že tento lék poskytuje stejný účinek jako Subutex ®, tedy pomáhat překonat abstinenční příznaky po 
vysazení heroinu, avšak má nižší potenciál zneužití. 

V roce	2011	využilo	zdravotní	a sociální	péči	AT	ambulance	MagdalénaKolín	139	uživatelů	drog,	
jejichž průměrný věk byl 34,2 let. Z celkového počtu pacientů jich před léčbou užívalo 18 % pervitin, 
44 % opiáty, 35 % alkohol a 28 % má pozitivní hepatitidu C. Pacienti v substituční léčbě byli zastou-
peni v poměru 27 mužů a  12 žen, průměrný věk 27  let. Vedle toho se zvyšoval podíl pacientů ve 
fázi doléčování (23 klientů, téměř o 100 % více oproti předchozímu roku), což se pozitivně odráželo 
v jejich motivaci k abstinenci. Léčebného programu se zároveň účastnilo 82 bližních našich pacientů. 
V ambulanci jsme poskytli v roce 2011 celkem 1496 individuálních konzultací, 368 rodinných interven-
cí a 24 skupinových terapií.

Psychiatrická	AT	ambulance	MagdalénaMníšek	pod	Brdy	

je orientovaná na abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách i na jejich doléčo-
vání, a to s ohledem na umístění zařízení v budově terapeutické komunity Magdaléna. 

V roce	2011	využilo	zdravotní	a sociální	péči	AT	ambulance	v Mníšku	pod	Brdy	celkem	121 pa
cientů, převážně s diagnózou závislosti na návykových látkách. Celkem 55 % těchto klientů užívalo 
před léčbou pervitin a 35 % opiáty. Jejich průměrný věk byl 30 let. V ambulanci jsme jim poskytli 
celkem 1569   individuálních konzultací (o 153 % více než v roce předchozím), 366  rodinných inter-
vencí a  52 skupinových setkání. Většina ambulantních klientů zároveň využívala další sociální služby, 
poskytované v rámci naší společnosti. 

Odborný program zajišťují: lékař psychiatr (2,4 úvazku), sociální pracovník (0,7 úvazku). Ambulantní 
léčba trvá 6 až 12 měsíců, s intenzivní frekvencí docházení (1–2x týdně). Psychiatrická ambulance má 
uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, OZP, VojZP, 
Metall-Aliance, ČPZP, ZP Škoda.
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rezidenční péče
v terapeutické 

komunitě
Pokud závislý po mnohaletém užívání návykových látek nedokáže řešit svůj 
problém a vydat se na cestu k abstinenci za pomoci krátkodobé či středně-
dobé pobytové léčby, může zvolit efektivní dlouhodobou léčbu v terapeu-
tické komunitě.

Terapeutická komunita Magdaléna poskytuje odbornou dlouhodobou 
léčbu osobám se středně těžkou až těžkou závislostí, v bezpečném a chrá-
něném bezdrogovém prostředí. Program stimuluje klienty k  osobnost-
nímu růstu a  zásadní změně životního stylu, které se dějí především 
prostřednictvím sociálního učení v kontextu malé společenské skupiny 
s jasně vymezenými a srozumitelnými pravidly.
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Rezidenční	péče	v terapeutické	komunitě

Provoz	a služby	terapeutické	komunity	Magdaléna	se	podařilo	v roce	2011	udržet	pouze	díky	
dodatečné	finanční	podpoře	z rozpočtu	RVKPP	a Ministerstva	práce	a sociálních	věcí	(MPSV).	
Tímto krokem byl doceněn nadregionální význam TK Magdaléna v kontextu celé České republiky. 
Dále se totiž prohluboval rozpor mezi strategickým záměrem MPSV, přesunout odpovědnost za fi-
nancování sociálních služeb na kraje, a realitou místní politiky. Krajský úřad Středočeského kraje již 
druhým rokem neposkytl ze svého  rozpočtu žádné finanční prostředky na provoz TK  Magdaléna 
a markantně se snížila i dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. 

V roce	2011	 jsme	měli	 stabilně	dobré	výsledky	v  léčbě	drogově	závislých.	Aktualizovali	 jsme	
metodiku	programu	rezidenční	péče	v TK	a pro	klienty	zajistili	nabídku	doplňkových	služeb	
formou	programu	Ambulantní	sociální	rehabilitace, který odpovídá jejich individuálním potřebám 
pro úspěšný návrat do běžného života ve společnosti a na trh práce. V rámci III. fáze léčby tak naši 
klienti mohli získávat pracovní návyky a dovednosti a bylo jim poskytnuto poradenství pro zvýšené 
uplatnění na trhu práce.

Intenzivně	 jsme	 také	 spolupracovali	 s  odbornými	 programy	 následné	 péče	 jak  rezidenčního,	
tak ambulantního	typu, abychom vytvořili odpovídající podmínky pro bezpečný a plynulý přechod 
klientů do navazujících služeb po ukončení léčby, kde jich více než 70 % pokračovalo v doléčování. 
Konkrétně se jedná o programy, ambulantní následná péče s podporovaným bydlením a pracovními 
místy na zkoušku a doléčovací centrum. 

V roce	2011	byla	kapacita	zařízení	terapeutické	komunity	Magdaléna	16	lůžek.	Léčebný	pobyt	
v ní	absolvovalo	33	závislých	klientů,	23 mužů a 10 žen, jejichž průměrný věk byl 26 let a dohro-
mady využili 4796 „lůžkodnů“, což činilo 82,4 % obložnosti zařízení. Z celkového počtu klientů jich 
28  (85 %) užívalo před nástupem do léčby drogy intravenozně, převážně pervitin. Průměrná doba 
užívání tvrdých drog u nich dosahovala 6,2 let. Oba tyto údaje odpovídají dlouhodobému průměru 
v našem zařízení. Bydlištěm bylo 18 % klientů z Prahy a 40 % klientů ze Středočeského kraje. Více jak 
polovina klientů tedy byla ze stejného regionu, kde se nachází komunita, čímž se řadí ke spádovým 
residenčním zařízením tohoto typu. Celkově však byli klienti v programu TK Magdaléna z 12 krajů, což 
svědčí o tom, že má své nezastupitelné místo i na celorepublikové úrovni. V roce 2011 ukončilo léčeb-
ný program celkem 22 klientů. Průměrná délka úspěšné léčby byla 339 dní, přičemž průměrná délka 
léčby všech klientů činila 248 dní. To vypovídá o nízkém počtu odchodů klientů v počáteční (tedy 
nejrizikovější) části léčby a pomáhá udržet její vysokou efektivitu. Do dalšího roku v léčbě zůstává 
11 klientů. Služby formou rodinného poradenství a rodičovských skupiny jsme poskytli 102 rodinným 
příslušníkům a partnerům našich klientů. Jejich zapojení do procesu léčby závislých považujeme za 
významné a důležité, neboť zvyšuje její úspěšnost. 

Odborný program zajišťují: psychiatr, psycholog, psychoterapeut, arteterapeut, sociální pracovník, 
zdravotní sestra (7,5 úvazku). Délka standardní rezidenční péče v terapeutické komunitě je 8–11 měsíců. 
Finanční spoluúčast klienta na stravě a ubytování činí 6500 Kč měsíčně.
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ZÁHLAVÍ

NÁSLEDNÁ  
PÉČE

Ambulantní následná péče je komplexní systém provázaných aktivit a pro-
gramů rozvíjejících a posilujících kompetence sociálně vyloučených osob 
tak, aby byli schopné začlenit se zpět do společnosti a uplatnit se na trhu 
práce. Tuto formu dočasné pomoci a  nezbytné efektivní podpory posky-
tujeme absolventům dlouhodobé léčby závislosti dle jejich individuálních 
potřeb. 
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chráněný  
chráněné bydlení

Přechod klienta z  podpůrného a  chráněného prostředí dlouhodobé rezi-
denční léčby v terapeutické komunitě do reálného běžného života je velmi 
náročný. Klient si nejprve musí vybudované stabilní sociální zázemí, kam 
se může po ukončení léčby vrátit. V opačném případě se snižuje jeho šance 
na udržení změn v  chování, kterých v průběhu léčby dosáhl, stejně jako 
šance na  úspěšné dokončení sociální integrace. K  tomu stále potřebuje 
kontinuální a intenzivní podporu v rezidenčních podmínkách.

Magdaléna, o. p. s. proto pomáhá uživatelům návykových látek po ukon-
čení dlouhodobé léčby či po ukončení výkonu trestu překonat tuto po-
čáteční bariéru a obtížnou životní situaci. Klientům poskytuje dočasné 
ubytování jako významný prostředek jejich sociální stabilizace. Současně 
jim nabízíme intenzivní podporu formou strukturovaného sociálně-tera-
peutického programu a dalších navazujících služeb. 

V chráněných bytech klienti získávají příležitost pro nácvik samostatného 
bydlení a péče o domácnost (placení nájemného, udržování pořádku, hy-
gieny, pravidel, zajišťování běžných provozních oprav), ale také pro upev-
ňování zdravých stravovacích návyků (učí se nakupovat, vařit, pravidelně 
stravovat). Tím si zvyšují dovednosti potřebné ke každodennímu zvládání 
sociálních rolí v běžném životě. 
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Chráněné	bydlení	a Sociálně	terapeutický	program	

Magdaléna,	 o.	p.	s.	 zajišťuje	 chráněné	 bydlení	 v  zrekonstruovaných  objektech	 areálu	 Včelník,	
bývalé	vojenské	raketové	základny.	Byty	mají	kapacitu	12	lůžek, jsou součástí zařízení následné 
péče, přizpůsobené dané sociální službě a je v nich zajištěno dostatečné soukromí a vhodné vybavení. 
Poptávka po tomto druhu programu byla standardně vysoká.

Součástí	Chráněného	bydlení	 je	 i pro	klienty	nezbytný	Sociálněterapeutický	program,	který	
obsahuje	vzájemně	provázané	poradenské,	vzdělávací,	tréninkové	a volnočasové	aktivity zamě
řené	na	individuální	či	skupinovou	práci	s klienty: odborné sociální poradenství, pracovní pora-
denství, prevence relapsu, vzdělávací strukturovaný seminář a nácvik sociálních dovedností.

Klientům poskytujeme asistenci při vyřizování základních osobních záležitostí (např. jednání s úřa-
dem práce, zdravotní pojišťovnou, se soudy, hledání vhodné nabídky zaměstnání. atd.) a vedeme je 
k finanční gramotnosti. Zároveň je připravujeme na vstupní pracovní pohovory a na formální náleži-
tosti spojené s nástupem do zaměstnání (sestavení strukturovaného CV, apod.).

V roce	2011	jsme	našim	klientům	zajistili	nadstavbový	kurz	Základy	práce	na	PC	v rozsahu sedmi 
hodinových lekcí, jako další podpůrnou službou zaměřenou na rozvoj jejich profesního vzdělávání.

Významnou	 roli	 v  péči	 o  naše	 klienty	 hrají	 skupinové	 volnočasové	 aktivity,	 které	 jsou	 další	
z pevných	součástí	programu. Sportovní	a rehabilitační	pobyty	v přírodě	se	opět	těšili	velkému	
zájmu	nejen	stávajících	klientů,	ale	 i exklientů,	kteří	s námi	aktivně	udržují	vazbu	a zároveň	
svým	příkladem	motivují	klienty	následné	péče	k úspěšnému	zapojení	do	společnosti. Volnoča-
sové aktivity motivují klienty ke kvalitnímu a hospodárnému využívání volného času, jako významné 
uvolňující protiváze k plněným povinnostem. Přispívají k optimalizaci jejich psychických, somatických 
a sociálních kapacit. 

V roce	2011	využilo	program	chráněné	bydlení	celkem	36	klientů	(v poměru	23 mužů a 13 žen), 
jejichž průměrný věk byl 30 let.	Do programu nově nastoupilo 26 klientů (z nichž 7 bylo přijato z TK 
Magdaléna a 19 z jiných zařízení), 10 klientů přešlo z minulého roku. Obsazenost programu byla 3 694 
lůžko-dnů, což je 84,5 %. Klienti byli svým trvalým bydlištěm z celé České republiky, v zastoupení 
33,4 % ze Středočeského kraje a 33,4 % z Prahy.

Program Chráněné bydlení ukončilo v  roce 2011 celkem 12 klientů (48 %), kteří úspěšně abstinují 
a pracují. Celkem 13 klientů ukončilo program předčasně z důvodu porušení režimu a terapeutické 
smlouvy, z nichž 2 abstinují a pracují, 6 nastoupilo do léčby v jiném zařízení. Průměrná délka pobytu 
klienta v programu byla 85,4 dní (úspěšná + předčasně ukončená léčba), tedy 2,9 měsíců. Do dalšího 
roku setrvává v programu 11 klientů. 

Odborný program zajišťují: sociální pracovník, psychoterapeut (2,5 úvazku). Délka standardní péče 
v programu je 3–6 měsíců, u výrazně znevýhodněných klientů maximálně 12 měsíců. Finanční spoluú-
čast klienta je diferencovaná – klient zaměstnaný v programu sociálně-pracovní rehabilitace přispívá 
na stravu a ubytování 3500 Kč měsíčně. Klient s vlastním/externím zaměstnáním hradí pouze 2500 Kč 
měsíčně a stravuje se samostatně.
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chráněný 
pracovní program

Sociální začleňování osob závislých na návykových látkách po ukončení 
dlouhodobé léčby či po výkonu trestu je značně komplikované, nejen s ohle-
dem na jejich nízkou frustrační toleranci, vysoké riziko relapsu či s ohledem 
na jejich osobnostní poruchy. 

Závislí většinou mají jen velmi nízké či neukončené vzdělání nebo jim chy-
bí předchozí zkušenost s trvalým pracovním poměrem, což jim komplikuje 
vstup na pracovní trh. Tím se snižuje jejich šance na udržení změn v chování, 
kterých v průběhu léčby dosáhli, stejně jako šance na úspěšné dokončení 
sociální integrace. Aby zde získali uplatnění, potřebují se rozvíjet v oblasti 
pracovních dovedností a návyků.

Magdaléna, o. p. s. jim proto zajišťuje odpovídající pracovní místa blízká 
realitě v oboru zahradnictví a truhlářství. V plně vybaveném provozu jim 
nabízíme konkrétní a smysluplnou činnost, při níž mají příležitost osvojit 
si a upevnit základní pracovní dovednosti a návyky, stejně jako pochopit 
pojem zodpovědnost a  pracovně-právní vztahy. Tyto specifické schop-
nosti jsou nutnou podmínkou pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. 
Tím našim klientům pomáháme k tomu, aby získali a udrželi si vhodné vý-
dělečné zaměstnání, osamostatnili se a byli soběstační v běžném životě. 
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Sociálně	pracovnírehabilitace

V  roce	 2011	 jsme	 byli	 nuceni	 uzavřít	 program	 sociálněpracovní	 rehabilitace,	 který	 deset	 let	
významně	pomáhal	drogově	závislým	po	ukončení	léčby.	Klientům nabízel dočasné zaměstnání 
a potřebnou podporu pro získání nezbytných pracovních dovedností, čímž zvyšoval jejich šance na 
úspěšné začlenění na trh práce a do společnosti.

Program byl uzavřen následkem drastického snížení dotací, na návrh Krajského úřadu Středočeského 
kraje předložený Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dotace na tento program dosáhly v roce 2011 
pouze desetiny finančních prostředků oproti roku 2010. Tento stav vážně ohrozil efektivitu léčby 
závislých a její úspěšné dokončení. 

Díky	úspěšnému	projektu	Ambulantní	následná	péče	a finanční	podpoře	Evropských	sociálních	
fondů	se	nám	podařilo	od července	roku	2011	zprovoznit	náhradní	chráněný	pracovní	program:

Pracovní	místa	na	zkoušku

Všechny	klienty	jsme	zaměstnávali	na	základě	řádně	uzavřené	pracovní	smlouvy	na	plný	úvazek. 
V rámci pracovní náplně se podíleli především na uspokojování interních zakázek společnosti. Sou-
časně využívali sociálně-terapeutický program a další doplňkové služby. 

V  truhlářské	 dílně	 klienti	 vyráběli nový kuchyňský nábytek a  orientační systém budovy pro rezi-
denční zařízení terapeutické komunity. Prováděli i nátěrové práce dřevěných prvků budov a nábytku, 
včetně jejich oprav. 

V zahradnictví klienti pěstovali ovoce a zeleninu pro potřeby rezidenčních programů a udržovali za-
hradu areálu Včelník, kde Magdaléna, o. p. s. působí. V průběhu roku jsme je zapojili i do rukodělné vý-
roby drobných keramických a květinových produktů, včetně vazby dušičkových a adventních věnců. 

Služeb	programu	sociálněpracovní	rehabilitace	využilo	v roce	2011 celkem	7	klientů	(v poměru	
5 mužů a 2 ženy), jejichž průměrný věk byl 29,2 let a přešli do programu z roku předchozího. Cel-
kem odpracovali 345 pracovních dní. Obsazení kapacity pracovních míst bylo v poměru 5 v truhlárně 
a 2 v zahradnictví. Po uzavření programu si čtyři klienti našli trvalé zaměstnání a 3 klienti pokračovali 
v ambulantní léčbě.

Od	července	roku	2011	využilo	program	Pracovní	místa	na	zkoušku	celkem 6 klientů (v zastou-
pení 3 muži a 3 ženy), jejichž průměrný věk byl 30 let.	Klienti odpracovali celkem 500 pracovních dnů. 
Obsazení kapacity pracovních míst bylo 2 klienti v  truhlárně a 4 klienti v zahradnictví. Indikovaní 
klienti byli přijati v poměru 2 absolventi mateřské terapeutické komunity a 4 klienti po ukončení 
výkonu trestu. Program ukončili 2 klienti a odešli do zaměstnání. Další 4 klienti setrvali v programu 
do následujícího roku. 

Odborný program zajišťují: pracovní terapeuti, sociální pracovník, psychoterapeut (2,4 úvazku). Prů-
měrná délka programu je tři měsíce, u výrazně handicapovaných klientů standardně více než šest mě-
síců. Po ukončení programu je klientům vystaven zápočtový list a vypsána reference pro dalšího za-
městnavatele. 
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ambulantní
doléčovací program

Osoby závislé na návykových látkách, které se po ukončení rezidenční 
léčby vrátí zpět do běžného života, jsou při adaptaci na reálné podmínky 
společenského prostředí značně ohrožené recidivou. Oporou při udržení 
abstinentního životního stylu jim v tomto období může být následná péče.

Magdaléna, o. p. s. poskytuje následnou péči abstinujícím osobám s ana-
mnézou závislosti na návykových látkách v zařízení Doléčovacího centra 
Magdaléna v Praze-Podolí. Prostřednictvím ambulantního doléčovacího 
programu jim pomáhá vytvářet odpovídající podmínky pro udržení absti-
nence i změn ve způsobu chování, dosažených při léčbě závislosti. 

Ambulantní doléčovací program obsahuje soubor služeb založených na 
účinných metodách a  technikách prevence relapsu a na využití pozitiv-
ního potenciálu mezilidských vztahů. Je  posledním článkem v  řetězci 
existujících služeb pro uživatele návykových látek a uzavírá proces jejich 
léčby a sociální rehabilitace. Z hlediska úspěšnosti léčby patří k jejím klí-
čovým faktorům a při jeho dokončení se zvyšuje pravděpodobnost udr-
žení abstinence klienta téměř dvojnásobně. 



36 I Výroční zpráva 2011 I Magdaléna, o. p. s.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Ambulantní	doléčovací	program

V pátém	roce	působení	Ambulantního	doléčovacího	programu	jsme	rozvíjeli	a stabilizovali	jeho	
koncepci	včetně	směřování	jednotlivých	odborných	služeb	s ohledem	na	skutečné	potřeby	a po
žadavky	našich	klientů. Základní formy odborné práce s klientem byly standardní – sociální pora-
denství, doléčovací skupiny a pravidelné individuální setkávání minimálně jeden krát týdně.

Zastoupení	klientů	v doléčovacím	programu	bylo	v roce	2011	beze	změn	a nadále	zahrnovalo	
vysoké	procento	osob	s duální	diagnózou	 (30	%),	 snižující	 jejich	schopnost	zapojit	 se	do	 léč
by	a vytrvat	v ní.	Proto,	tito	indikovaní	klienti	potřebovali	výrazně	individualizovaný	přístup	
a specifickou péči. Současně jsme jim také zajistili konzultace s psychiatrem AT přímo v Doléčova-
cím centru, pravidelně dva krát měsíčně. Ambulantní doléčovací program primárně užívali absolventi 
dlouhodobé či krátkodobé protidrogové léčby, kteří k nám přicházeli zejména z rezidenčních zaří-
zení  – z  terapeutické komunity Magdaléna, z  programu chráněné bydlení–CHRPA, z  Psychiatrické 
léčebny Bohnice, z Denního stacionáře SANANIM a dalších. 

Následkem	 výrazného	 poklesu	 finančních	 prostředků	 ze	 státního	 rozpočtu	 na	 provoz	 ambu
lantního	doléčovacího	programu	v  roce	2011,	ať	 již	 ze	 strany	Ministerstva	práce	a  sociálních	
věcí	či	z Krajského	úřadu	Středočeského	kraje,	jsme	byli	nuceni	snížit	jeho	odborné	personální	
obsazení	o jeden	celý	úvazek. V souvislosti	s tím	také	došlo	k úměrnému	poklesu	(o 25 %)	počtu	
výkonů	služeb.	Přesto	kvalita	a úspěšnost	programu	zůstaly	v daném	rozsahu	zachovány	díky	
vysoké	profesionalitě	stávajících	pracovníků,	kteří	služby	zajišťovali –	 jeden	terapeut	na	celý	
úvazek	a jedna	terapeutka	na	poloviční	úvazek.

V roce	2011	využilo	služeb	ambulantního	doléčovacího	programu	DC	Podolí	celkem	116	klientů,	
z nichž bylo 101 s anamnézou závislosti na návykových látkách a 15 rodinných příslušníků a partne-
rů závislých klientů. Celkem jsme jim poskytli 986 individuálních konzultací a poradenských hodin, 
a 102 skupinových terapií. Závislí využili celkem 955 individuálních a 52 skupinových terapií, osoby 
blízké klientům využili 50 skupinových terapií tak 31 individuálních poradenských služeb. Ženy v am-
bulantním doléčovacím programu tvořili zhruba třetinu (35 %) klientely. Věkový průměr klientů byl 
u mužů 27 let a u žen 25 let. V zastoupení návykových látek užívaných klienty před léčbou byl prefe-
renční drogou	pervitin (55 %), dále se vyskytoval heroin (10 %), alkohol (20 %) a ostatní drogy (15 %), 
přičemž zhruba polovina klientů	užívala tyto drogy kombinovaně. Do následujícího roku 2012 zůstalo 
v programu 17 klientů s anamnézou závislosti na návykových látkách.

Odborný program zajišťují pracovníci s odborností: psychiatr, terapeut (1,5 úvazku). Doporučená dél-
ka standardního programu je 6–12 měsíců. Během dne zajišťuje provoz DC služba jednoho až dvou 
terapeutů. Těžiště strukturovaných aktivit je pak v odpoledních a večerních hodinách, případně o ví-
kendech, a to s ohledem na aktuální potřeby a časové možnosti studujících či zaměstnaných klientů. 
Služba je poskytována bezplatně.
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ZÁHLAVÍ

DALŠÍ AKTIVITY
Magdaléna, o. p. s. se soustředí, vedle své odborné činnosti, při práci s klien ty, 
i na posilování komunikace mezi důležitými složkami občanské společnosti 
a přisuzuje velký význam partnerské spolupráci, na kterou klade zvláštní 
důraz, s cílem zkvalitňovat poskytované služby a jejich koncepci či zvyšovat 
efektivitu jejich koordinace a dostupnosti.
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PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerská	spolupráce

Pracovníci Magdalény, o. p. s. jsou aktivními členy v  národních (A.N.O., ČLS JEP) i  mezinárodních 
(EFTC –	European Federation of Therapeutic Communities) zastřešujících organizacích a aktivně pů-
sobí na poli vládního a nevládního sektoru a místních samospráv (např. jako poradci v komisích pre-
vence kriminality	a komunitního plánování apod.). Magdaléna, o. p. s. zároveň spolupracuje v rámci 
jednotlivých odborných programů a služeb s celou řadou státních i nestátních organizací (PMS ČR, 
PL Bohnice, FN Apolinář, o. s. Prostor, o. s. SANANIM, DROP IN, TK z celé ČR).

V roce 2011 se Magdaléna, o. p. s. stala hlavním partnerem i dalších organizací v rámci Individuálního 
projektu Středočeského kraje:

Farní charita Beroun, Rytmus Benešov, o. p. s., Alka, o. p. s., Střep, o. s.  – České centrum pro sanaci 
rodiny, Středisko pomoci ohroženým dětem – ROSA, Domov Ráček o. p. s., Občanské sdružení Náruč, 
Diakonie Vlašim. 

Vzdělávání	a rozvoj

Magdaléna, o. p. s. se podílí i  na	 mezinárodním rozvoji léčebných metod závislostí, na vzdělávací 
a osvětové činnosti v oboru a na prosazováním společných stanovisek vyplývajících ze spolupráce 
s odborníky a akademickým prostředím. Zároveň	vytváří podporu pro zavádění a využívání nových lé-
čebných a preventivních poznatků do praxe. Tím se snaží přispět ke stabilitě a dlouhodobému rozvoji 
služeb v oblasti prevence a léčby závislostí.

Magdaléna, o. p. s. je jako instituce akreditována k provádění vzdělávacích programů pro účely záko-
na č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (MŠMT 2009). Působí 
také jako odborné školící pracoviště I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a poskytuje stáže budou-
cím profesionálům v oboru adiktologie. 

Další vzdělávací aktivity na úrovni mezinárodní spolupráce uskutečňuje Magdaléna, o. p. s. formou 
výměnných stáží mezi partnerskými zahraničními organizacemi v oblasti sociálních služeb. Tím vy-
tváří příležitosti pro vzájemné mezinárodní sdílení odborných znalostí a zkušeností se vzděláváním 
a  odbornou přípravou znevýhodněných osob a  skupin (např. nezaměstnaných, drogově závislých, 
zadlužených atp.). 



Evropské  
projekty
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EVROPSKÉ PROJEKTY V ROCE 2011 

NÁRODNÍ	AGENTURA	PRO	EVROPSKÉ	VZDĚLÁVACÍ	PROGRAMY

ECEtt Leonardo Mobility 
2011-2013CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134057 I Doba realizace: 1. 9. 2011–30. 5. 2013

Projekt je zaměřen na vzdělávání a zvyšování odborných kapacit profesionálů v oblasti léčby závislos-
tí na návykových látkách z České republiky, za pomoci strukturovaných stáží u partnerských organi-
zací v rámci sítě ECEtt (European Companionship in Education – training by travel). 

Projekt a  jeho aktivity umožní účastníkům, na základě přátelských vztahů mezi zeměmi Evropské 
unie, sdílet dobrou praxi, získat profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky v da-
ném oboru.

Hlavním cílem projektu je profesní rozvoj pracovníků terapeutických komunit v  České republice 
a zlepšení kvality jimi poskytovaných služeb formou inovativních přístupů a metod. 

Partneři	projektu: Trempoline, KETHEA (Řecko), Phoenix futures (Anglie), Proyecto Hombre (Špa-
nělsko).

NÁRODNÍ	AGENTURA	PRO	EVROPSKÉ	VZDĚLÁVACÍ	PROGRAMY

Experiences and Methodologies in the Training of Trainers to Work with Marginalised 
Individuals, Groups and Communities
10–Pp–GRU–031 I Doba realizace: 1. 8. 2010–31. 7. 2012

Projekt Partneství/Grundtvig je zaměřen na vzdělávání a výukové potřeby dospělých (formální i ne-
formální) formou spolupráce vybraných organizací ze zemí Evropské unie a vzájemné výměny jejich 
zkušeností a přenosem know-how v oblasti společného zájmu.

Projekt umožní sdílet a porovnávat pracovní metody partnerských organizací ze zemí Evropské unie 
při vzdělávání a odborné přípravě znevýhodněných osob a skupin (např. nezaměstnaných, drogově 
závislých, zadlužených atp.). 

Cílem projektu je rozvoj efektivity práce s těmito klienty vedoucí ke zvýšení sociální mobility a socio-
ekonomické pozice znevýhodněných osob (např. získání zaměstnání či dosažení potřebného vzdělá-
ní) a podporující získání potřebného statusu nezbytného pro jejich zařazení do sítě sociální struktury 
společnosti. www.emttt.eu

Partneři	projektu: North Liverpool CAB (Anglie), City of Galway VĚC (Irsko), Associazone San Bene-
detto (Itálie), Starthilfe Sonderhausen e.V (Německo), APDES (Portugalsko).
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Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina v rámci projektu EUDap 
Program Unplugged
CZ.1.07/1.3.02/04.0006 I Doba realizace: 1. 9. 2011–30. 9. 2012

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji v rámci projektu EUDap 
Program Unplugged
CZ.1.07/1.2.03/04.0003 I Doba realizace: 1. 1. 2012–30. 9. 2012

Projekty jsou zaměřené na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků z Kraje Vysočina a z Plzeň-
ského kraje v oblasti primárně preventivních aktivit. Jejich podstatu tvoří vzdělání a příprava pedago-
gů na práci s dětmi ohroženými vznikem sociálně nežádoucích jevů chování. 

Účastníci si prostřednictvím evropského preventivního projektu EU-Dap, programu Unplugged osvojí 
moderní pedagogické metody, jako nástroj pro práci s  tématy  – sociální vlivy, životní dovednosti 
a drogová prevence – ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin. Projekt reaguje na vy-
soký výskyt rizikového chování u dětí/žáků v ČR, na nedostatečnou nabídku vzdělávacích programů 
v oblas ti primární prevence a na potřebu posílit odborné kompetence pedagogů v tomto směru.

Cílovou skupinu tvoří pedagogové pracující s dětmi, jednotlivci i skupinami ve věku 12–14 let, jak se 
speciálními vzdělávacími potřebami, tak ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

Cílem projektů je rozvoj a zvýšení kompetencí minimálně 30 pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ z Kraje 
Vysočina a minimálně 20 pedagogů ZŠ a SŠ z Plzeňského kraje v oblasti primárně preventivních aktivit. 
Současně by tak mělo dojít ke zvýšení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v kraji. 
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EVROPSKÉ PROJEKTY V ROCE 2011

Ambulantní následná péče s podporovaným bydlením a pracovními místy na zkoušku
CZ.1.04/3.1.02/67.00091 I Doba realizace projektu: 1. 5. 2011–30. 4. 2013

Obsahem projektu je vytvoření komplexního odborného programu v  rámci sociální služby Ambu-
lantní následná péče (ANP), který bude rozvíjet a posilovat sociální kompetence absolventům dlou-
hodobé léčby závislosti tak, aby došlo k úspěšnému dokončení jejich sociální integrace, tedy aby byli 
schopni začlenit se zpět do společnosti a uplatnit se na trhu práce. Cílem projektu je, aby minimálně 
40 klientů po ukončení programu následné péče našlo zaměstnání, samostatné bydlení a byli samo-
statní a soběstační v běžném životě.

Cílovou skupinu tohoto programu tvoří osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, a to nejen ana-
mnézou závislosti na návykových látkách a dlouhodobým sociálním vyloučením, ale zvláště kumu-
lovanými a kombinovanými handicapy jako jsou nízké či nedostatečné vzdělání, minimální či žádné 
pracovní zkušenosti a praxe, záznam v rejstříku trestů, nízká frustrační tolerance, případně psychiat-
rická (popř. duální) diagnóza. Tyto osoby většinou nemají bez vnější pomoci šanci na úspěšné získání 
zaměstnání a v jiných formách sociální rehabilitace a integrace vypadávají. 

Klíčové	aktivity	projektu:	1. Sociálně terapeutický-program, 2. Chráněné bydlení v objektech areálu 
Magdaléna, o. p. s., 3. Tréninkové byty v běžném společenském prostředí, 4. Pracovní místa na zkouš-
ku ve společnosti Magdaléna, o. p. s., 5. Metodické a projektové řízení projektu.

Aktivní začleňování osob s anamnézou závislosti na návykových látkách na trh práce	
CZ.1.04/3.3.05/68.00029 I Doba realizace projektu: 1. 9. 2011–31. 8. 2013

Účelem projektu je doplnit stávající systém rezidentních a ambulantních služeb následné péče Mag-
daléna, o. p. s. o aktivity výlučně zaměřené na poskytnutí všestranné podpory sociálně nejhůře posta-
veným klientům s anamnézou závislosti na návykových látkách při začleňování na trh práce. Hlavním 
cílem projektu je úspěšná integrace indikovaných klientů do zaměstnání, které odpovídá jejich mož-
nostem a v němž se udrží po dobu tří měsíců (min. 80 % CS, tj. 40 klientů).

Cílovou skupinu projektu tvoří klienti v nejobtížnější sociální situaci s kombinovanými a kumulovaný-
mi handicapy, kteří vyžadují zvláštní péči. 

Klíčové	aktivity	projektu:	Jednotlivé klíčové aktivity projektu na sebe navazují, vzájemně se dopl-
ňují: 1. Pracovní diagnostika, 2. Odborné sociální poradenství, 3. Rekvalifikace, 4. Zprostředkování 
zaměstnání, 5. Projektové a procesní řízení.
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Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji
CZ.1.04/3.1.00/05.00021	I Doba realizace: 1. 1. 2011 – 30. 11. 2013

Projekt	je	zaměřený	na	zajištění	poskytování	a dostupnosti	vybraných	sociálních	služeb	oso
bám	 sociálně	 vyloučeným	 nebo	 ohroženým	 sociálním	 vyloučením	 na	 celém	 území	 Středo
českého	kraje.	Předmětem individuálního projektu je poskytování služeb v  souladu se zákonem 
č. 108/2006  Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §  35  vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vy-
hlášek č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Jedná se o služby sociální prevence, které jsou financované 
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Sociální služby poskytují pomoc a podporu cílovým skupinám osob za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vyloučení. Cílem sociálních služeb je umožnit potřebným osobám v nejvyš-
ší možné míře, aby dosáhly na příležitosti a možnosti, které jim napomáhají plně se zapojit do ekono-
mického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován 
za běžný, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

V rámci projektu je zajištěna dostupnost a efektivita vybraných sociálních služeb na území jednot-
livých okresů ve Středočeském kraji. Služby jsou realizovány v souladu se schváleným IP na základě 
Analýzy základní sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji do roku 2012, s Modelem základní sítě 
sociálních služeb v oblasti sociální prevence ve Středočeském kraji do roku 2012 a se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2010 – 2011.

Na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené se Středočeským krajem (realizátor 
projektu), realizuje vybrané sociální služby v rámci Individuálního projektu Magdaléna, o. p. s. se svý-
mi partnery: Farní charita Beroun, Rytmus Benešov, o. p. s., Alka, o. p. s., Střep, o. s. – České centrum 
pro sanaci rodiny, Středisko pomoci ohroženým dětem – ROSA, Domov Ráček o. p. s., Občanské sdru-
žení Náruč, Diakonie Vlašim. 

Terénní	programy	(Příbram,	Benešov,	Beroun)

Sociální	rehabilitace	ambulantní	(Benešov,	Příbram,	Praha	západ)

Sociálně	terapeutické	dílny	(Rakovník)

Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s dětmi	(Kladno)

Azylové	domy	pro	matky	s dětmi	(Benešov)
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PR AKTIVITY ROCE 2011

PR	aktivity

V roce	2011	jsme	aktivně	prezentovali	programy	a služby	obecně	prospěšné	společnosti	Magda
léna	a usilovali	jsme	o zvýšení	zájmu	veřejnosti,	státní	správy	i médií	o problematiku	prevence	
a léčby	drogových	závislostí.	Informace z této oblasti jsme šířili prostřednictvím webových stránek, 
tiskových zpráv, informací v médiích či formou propagačních tiskovin – informačních letáčků, brožur. 
Zároveň jsme pořádali odborná školení a exkurze v našich zařízeních. Na Magdalénu, o. p. s. odkazo-
valo v roce 2011 celkem 32 zjištěných mediálních výstupů, které byly pozitivně či neutrálně zaměřeny 
a probíhaly bez negativně zabarveného zájmu médií. 

V prvním	čtvrtletí	roku	2011	jsme	se	intenzivně	zaměřili	na	otevření	a propagaci	nových	prostor	
našeho	nízkoprahového	zařízení	v Benešově.	Dřívější K-centru získalo kromě dispozičně vhodněj-
šího interiéru, který lépe odpovídá potřebám poskytovaných služeb, i nový název Centrum adiktolo-
gických služeb Magdaléna-Benešov. 

Výraznou	pozornost	jsme	věnovali	také	medializaci	zprávy	o uzavření	programu	sociálněpra
covní	rehabilitace	pro	drogově	závislé.	Tento	program	byl	v provozu	11	let	a úspěšně	pomáhal	
klientům	po	ukončení	 léčby	závislosti	překonat	počáteční	bariéry	při	návratu	do	běžného	ži
vota	ve	společnosti.	Díky zájmu a spolupráci celostátních i regionálních médií se nám podařilo in-
formovat o této skutečnosti a celospolečenských důsledcích nedostatečného financování sociálních 
protidrogových služeb nejen širokou veřejnost, ale i politickou reprezentaci, zodpovědnou za tento 
stav.

V  souvislosti	 s  rozšířením	 působnosti	 nízkoprahových	 služeb	 terénních	 programů	 Magdalé
na, o.	p. s. v roce	2011,	jsme	aktualizovali	a rozšířili	jejich	informační	matriály –	plakáty,	letáky,	
samolepky,	propagační	zápalky	a další. Následně jsme realizovali masivní informační kampaň o je-
jich službách v dotčených územích díky finanční podpoře z Individuálního projektu Středočeského 
kraje.

V roce	2011	se	nám	podařilo	zajistit	i vyšší	informovanost	veřejnosti	o Kulturním	festivalu	tera
peu	tických	komunit	díky	spolupráci	Dejvického	divadla,	které	na	svých	představeních	upozorni
lo	na	tuto	dlouholetou	akci	s podtitulem	„…	silný	zážitek	bez	drog!“.	Festival je dvoudenní kul-
turně-společenské setkání drogově závislých v dlouhodobé léčbě z celé České republiky a Slovenska. 
Každoročně ho pořádá od roku 1998 Obecně prospěšná společnost Magdaléna. Jedná se o ojedinělý 
festival svého druhu v Evropě. Celkem se ho zúčastnilo 150 klientů, kteří v průběhu dvou dnů sehráli 
deset divadelních představení. Součástí festivalu byly již tradičně i výtvarné dílny zaměřené na malbu 
a sochařskou tvorbu. 

V  rámci	 mezinárodního	 rozvoje	 léčebných	 metod	 závislostí	 jsme	 započali	 organizační	 přípra
vy	na	14. Konferenci	Evropské	federace	terapeutických	komunit	(EFTC),	kterou	bude	Magdalé
na, o.	p.	s.	pořádat	v roce	2013	v Praze.	K této příležitosti jsme realizovali informačně-propagační 
materiály	a následně jsme je prezentovali na 13. konferenci EFTC v Oxfordu 20.–23. října 2011. 
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ZÁHLAVÍ

hospodaření 
společnosti

Hospodaření Magdaléna, o. p. s. se řídí principy ekonomické efektivity a je 
pravidelně auditováno. 

Vývoj a  konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti Magdaléna, 
stejně jako stav a pohyb jejího majetku a závazků, jsou detailněji popsány 
v příloze účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2011.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Informace	o hospodaření	společnosti

V roce 2011 činila celková výše obratu Magdaléna, o. p. s. 27 060 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení 
obratu společnosti o 4410 tis. Kč, zejména v důsledku realizace grantů EU. Provoz zařízení a progra-
mů jsme financovali jak z dotačních titulů, které nám poskytly státní instituce, města či obce v cel-
kové výši 21 225 tis. Kč, tak z finančních prostředků získaných vlastní činností (5085 tis. Kč). Oproti 
roku 2010 došlo ke snížení celkového objemu dotací ze státního rozpočtu ČR a místních rozpočtů 
o 7339 tis. Kč. Zásadní pokles u provozních dotací na sociální služby, jež nám poskytuje MPSV a Kraj-
ský úřad z Humanitárního fondu Středočeského kraje, byl nahrazen dotací z Individuálního projek-
tu Středočeského kraje v celkové výši 8629 tis. Kč. Ostatní evropské projekty přispěly do rozpočtu 
společnosti 3218 tis. Kč. V loňském roce tak fondy EU financovaly provoz našich služeb z téměř 56 %.

Hospodářský výsledek za rok 2011 činil –539 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření společnosti v roce 
2011 ovlivnily zejména odpisy dlouhodobého hmotného majetku (263 tis. Kč), a také změna struktury 
zdrojů, kdy se nám nepodařilo zcela pokrýt všechny vynaložené výdaje (257 tis. Kč). Nemalý vliv na 
výdaje společnosti mělo především zvýšení cen pohonných hmot, které se promítlo do cen potravin, 
materiálu a i oprav majetku. Toto zvýšení výdajů se nám bohužel nepodařilo pokrýt. 

Výnosy	podle	zdrojů	v tis.	Kč v roce	2010 v roce 2011

Státní	a místní	rozpočty,	dotace	EU	 17	089 21	225

z toho: dotace ze státního rozpočtu ČR 13 525 8 884

dotace z místních rozpočtů v ČR 3 192 494

dotace z EU (OPLZZ, OPVK, Gruntvig)  372 3 218

dotace z EU (Individuální projekt SČK) 0 8 629

Ostatní	zdroje –	výnosy	z vlastní	činnosti 5	333 5	085

Dary	od	jednotlivců	a firem 228 750

Celkem 22	650 27	060

Srovnání meziročního vývoje získaných finančních prostředků v tis. Kč.
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A K T I V A Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posl. 
dni účet. období 

A. Dlouhodobý	majetek	celkem	součet	položek 02 + 10 + 21 + 29 	26	841				 	26	473				
A.	I. Dlouhodobý	nehmotný	majetek	celkem	součet	položek 03 až 09 	11				 	11				
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  11     11    
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.	II. Dlouhodobý	hmotný	majetek	celkem	součet	položek 11 až 20 	36	770				 	37	602				
1. Pozemky  332     332    
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby  32 240     32 240    
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  4 156     4 988    
5. Pěstitelské cesty trvalých porostů
6. Základní stádo a tažná zvířata  42     42    
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dluhodobý hmotný majetek (stavby)  –     –

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.	III. Dlouhodobý	finanční	majetek	celkem	součet	položek 22 až 28 	– 	–

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Půjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

A.	IV. Oprávky	k	dlouhodobému	majetku	celkem	součet položek 30 až 40  –9	940				  –11	140				
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k software
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  –11     –11    
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám –6 098    –7 251    
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí –3 800    –3 842    
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  –31     –36    

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

ROZVAHA	K	31.	12.	2011		 (v celých tisících tisících Kč)



A K T I V A Stav k prvnímu 
dni účet. období 

 Stav k posled. 
dni účet. období 

	B. Krátkodobý	majetek	celkem součet položek 42 + 52 + 72 + 81 	7	132				 	15	634				
	B.	I. Zásoby	celkem součet položek 43 až 51 	297				 	600				

1. Materiál na skladě  237     453    
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky  50     135    
6. Zvířata  10     12    
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby

	B.	II. Pohledávky celkem součet položek 53 až 71 	4	849				 	9	784				
1. Odběratelé  522     3 575    
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy  277     3 843    
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci  52     7    
7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř.zdr.pojištění
8. Daň z příjmu  86    
9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky –  –
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 

územních samosprávných celků
 1 387     –    

14. Pohledávky za účastníky sdružení
15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky  49     131    
18. Dohadné účty aktivní  2 562     2 142    
19. Opravná položka k pohledávkám

	B.	III. Krátkodobý	finanční	majetek celkem součet položek 73 až 80 	1	576				 	3	656				
1. Pokladna  110     65    
2. Ceniny  4     4    
3. Účty v bankách  1 462     3 587    
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Peníze na cestě

	B.	IV. Jiná	aktiva	celkem součet položek 82 až 84 	410				 	1	594				
1. Náklady příštích období  59     61    
2. Příjmy příštích období  341     1 522    
3. Kursové rozdíly aktivní  10     11    

AKTIVA	CELKEM součet položek 01 + 41 	33	973				 	42	107				



ZÁHLAVÍ

P A S I V A Stav k prvnímu 
dni účet. období 

 Stav k posled. 
dni účet. období 

A. Vlastní	zdroje	celkem součet položek 87 + 91 	26	893				 	25	335				
A.	I. Jmění	celkem součet položek 88 až 90 	25	169				 	25	874				
1. Vlastní jmění  25 166     25 871    
2. Fondy  3     3    
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A.	II. Výsledek	hospodaření	celkem součet položek 92 až 94 	1	724				 	–539				
1. Účet výsledku hospodaření  –    –539    
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  1 724      –     
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí	zdroje	celkem součet položek 96 + 98 + 106+ 130 	7	080				 	16	772				

B.	I. Rezervy	celkem	položka 97 	–	 		–				
1. Rezervy 

B.	II. Dlouhodobé	závazky	celkem	součet položek 99 až 105 	–			 	448				
1. Dlouhodobé bankovní úvěry  448    
2. Emitované dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky

B.	III. Krátkodobé	závazky	celkem součet položek 107 až 129 	6	556				 	15	653				
1. Dodavatelé  268     2 670    
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy  117     7 280    
4. Ostatní závazky  – 
5. Zaměstnanci  468     680    
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění  344     458    
8. Daň z příjmů  204      –     
9. Ostatní přímé daně  32     98    

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samospráv. celků  3 305    
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Závazky k účastníkům sdružení
16. Závazky z pevných termínových operací
17. Jiné závazky  83     900    
18. Krátkodobé bankovní úvěry  4 958     –    
19. Eskontní úvěry
20. Emitované krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní  82     262    
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. Jiná	pasiva	celkem součet položek 131 až 133 	524				 	671				
1. Výdaje příštích období  206     155    
2. Výnosy příštích období  318     516    
3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA	CELKEM součet položek 86 a 95 	33	973				 	42	107				



ZÁHLAVÍ
VÝKAZ	ZISKU	A	ZTRÁTY	K	31. 12. 2011	 (v celých tisících Kč)

Název položky
Činnosti

hlavní hospod. celkem
A. Náklady	

A.	I. Spotřebované	nákupy	celkem součet položek 03 až 06 	4	555				 	66				 	4	621				
1. Spotřeba materiálu  3 500    –  3 500    
2. Spotřeba energie  1 055     66     1 121    
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek – –
4. Prodané zboží  – –

A.	II. Služby	celkem součet položek 08 až 11 	5	159				 	4				 	5	163				
5. Opravy a udržování  578     578    
6. Cestovné  522     522    
7. Náklady na reprezentaci  18     18    
8. Ostatní služby  4 041     4     4 045    

A.	III. Osobní	náklady	celkem součet položek 13 až 17 	15	990				 – 	15	990				
9. Mzdové náklady  11 912     11 912    

10. Zákonné sociální pojištění  3 853     3 853    
11. Ostatní sociální pojištění – –
12. Zákonné sociální náklady  225     225    
13. Ostatní sociální náklady – –

A.	IV. Daně	a	poplatky	celkem součet položek 19 až 21 	146				 – 	146				
14. Daň silniční  –  –
15. Daň z nemovitostí – –
16. Ostatní daně a poplatky  146     146    

A.	V. Ostatní	náklady	celkem součet položek 23 až 30 	316				 – 	316				
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení –  –
18. Ostatní pokuty a penále  26     26    
19. Odpis nedobytné pohledávky  37     37    
20. Úroky  77     77    
21. Kursové ztráty  8     8    
22. Dary  13     13    
23. Manka a škody  5     5    
24. Jiné ostatní náklady  150     150    

A.	VI. Odpisy,	prod.	majetek,	tvorba	rezerv	a	opr.	položek 
součet položek 32 až 37

	1	521				 – 	1	521				

25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku  1 521     1 521    
26. Zůstatk. cena prod. dlouhodob. nehmot. a hmot.majetku – –
27. Prodané cenné papíry a podíly –
28. Prodaný materiál –
29. Tvorba rezerv –
30. Tvorba opravných položek –

A.	VII. Poskytnuté	příspěvky	celkem součet položek 39 a 40 – – –
31. Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organiz.složkami –
32. Poskytnuté členské příspěvky –

A.	VIII. Daň	z	příjmů	celkem položka 42 – – –
33. Dodatečné odvody daně z příjmů  -    

Náklady	celkem	součet položek 02+07+12+18+22+31+38+41 	27	687				 	70				 	27	757				
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Název položky
Činnosti

hlavní hospod. celkem
B Výnosy

B.	I. Tržby	za	vlastní	výkony	a	zboží	celkem součet položek 46 až 48 	1	420				 	418				 	1	838				
1. Tržby za vlastní výrobky  65     65    
2. Tržby z prodeje služeb  1 355     418     1 773    
3. Tržby za prodané zboží – –

B.	II. Změny	stavu	vnitroorg.	zásob	celkem	součet položek 50 až 53 –1				 – –1				
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby – –
5. – Změna stavu zásob polotovarů – –
6. – Změna stavu zásob výrobků – –
7. – Změna stavu zvířat –1    –1    

B.	III. Aktivace	celkem	součet položek 55 až 58 	389				 – 	389				
8. Aktivace materiálu a zboží  389     389    
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb – –

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  -– –
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku – –

B.	IV. Ostatní	výnosy	celkem součet položek 60 až 66 	2	856				 – 	2	856				
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – –
13. Ostatní pokuty a penále –    –

14. Platby za odepsané pohledávky – –
15. Úroky  4     4    

16. Kursové zisky  31     31    
17. Zúčtování fondů  1 360     1 360    
18. Jiné ostatní výnosy  1 461     1 461    

B.	V. Tržby	z	pr.	majetku,	zúčt.	rezerv	a	oprav.	pol.	celkem 
součet položek 68 až 74 	3				 – 	3				

19. Tržby z prodeje dlouhodob.nehmotn.a hmotn.majetku  3     3    
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů – –
21. Tržby z prodeje materiálu – –
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku – –
23. Zúčtování rezerv – –
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – –
25. Zúčtování opravných položek – –

B.VI. Přijaté	příspěvky	celkem součet položek 76 až 78 	751				 – 	751				
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami – –
27. Přijaté příspěvky (Dary)  751     751    
28. Přijaté členské příspěvky – –

B.VII. Provozní	dotace	celkem položka 80 	21	401				 – 	21	401				
29. Provozní dotace  21 401     21 401    

Výnosy celkem součet položek 45+49+54+59+67+75+79  26 819     418     27 237    
C. Výsledek	hospodaření	před	zdaněním rozdíl položek 81 - 43 –868				 	348				 –520				

Daň z příjmů –  19     19    
D. Výsledek	hospodaření	po	zdanění	rozdíl položek 82 - 83 –868				 	329				 –539				
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PODPOŘILI NÁS V ROCE 2011

Městská část
Praha 8



Děkujeme všem 
poskytovatelům státních dotací,  

grantů a soukromých darů,  
kteří nás v roce 2011 podpořili  

a spolupracovali s námi. 

Díky nim jsme mohli pomáhat v boji  
se závislostí těm, kteří to potřebují.
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PODPOŘILI NÁS V ROCE 2011

Státní	instituce,	města,	obce,	místní	úřady

Evropský sociální fond:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program Leonardo da Vinci

Program Grundtvig

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středočeský krajský úřad

Magistrát hlavního města Prahy

Úřad městské části Praha 8

Městský úřad Benešov

Městský úřad Beroun

Obecní úřad Čerčany

Městys Divišov

Městský úřad Dobříš 

Městský úřad Kolín 

Městský úřad Neveklov

Městys Netvořice

Obecní úřad Olbramovice 

Obecní úřad Postupice

Městský úřad Příbram 

Městský úřad Pyšely 

Městský úřad Sázava 

Městský úřad Trhový Štěpánov

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Městský úřad Vlašim

Městský úřad Votice 

Sponzoři	a donoři

Jan Havelka 

Hana Kolářová 

JUDr. Vladimír Kostka 

Emil Kuchař 

Marcela Mostecká

Ing. Slivenecká Zdeňka

Ludmila Winterlingová 

Zdeněk Weig

ASKO a. s. 

CESU s. r. o.

Česká federace potravinových bank

Henkel ČR, spol. s. r. o.

iQuest, s. r. o.

PepCom s. r. o.

Podlahy Praha, s. r. o.

PORT LINGUA s. r. o.

RosenPharma a. s.

SIMBA PRAHA spol. s. r. o.

TAXATIO s. r. o.

UVR Mníšek pod Brdy a. s.

VEBA, textilní závody a. s.

WIFCOM

Finančními příspěvky a věcnými 
dary přispěly i další fyzické 
a právnické osoby, které si 
nepřejí být jmenovitě uvedeny. 

Také jim patří naše poděkování.
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ZÁHLAVÍ

KONTAKTY
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KONTAKTY

Magdaléna,	o.	p.	s. 
Včelník 1070  
252 10  Mníšek pod Brdy

Tel.: 318 599 124, 603 867 385  
Fax.: 318 599 260  
E-Mail: info@magdalena-ops.cz  
Web: http://www.magdalena-ops.cz/index.php 

VEDENÍ	SPOLEČNOSTI

MUDr.	Petr	Nevšímal 
ředitel společnosti  
Tel.: 318 599 124  
Mobil: 603 867 385  
E-Mail: nevsimal@magdalena-ops.cz

KOMUNIKACE	S VEŘEJNOSTÍ

Bc.	Jana	Vlnasová	
PR manažerka 
Mobil.: 733 360 846 
E-Mail: vlnasova@magdalena-ops.cz

PROJEKTOVÁ	KANCELÁŘ

Mgr.	Zdeňka	Effenberger	
vedoucí projektové kanceláře 
Mobil.: 603 159 024 
E-Mail: effenberger@magdalena-ops.cz 

EKONOMICKÝ	ODBOR 

Ing.	Kateřina	Marhoulová	
vedoucí ekonomického odboru 
Tel.: 318 599 260 
Mobil.: 739 357 363 
E-Mail: marhoulova@magdalena-ops.cz

Jitka	Arnoldová	
hlavní účetní 
E-Mail: uctarna@magdalena-ops.cz

Milena	Bradáčová
účetní 
Tel.: 318 599 260 

ODBORNÉ	PROGRAMY

PROGRAMY	PRIMÁRNÍ	PREVENCE	

Mgr.	Helena	Fialová		
vedoucí Centra primární prevence 
Magdaléna, o. p. s.  
Včelník 1070, 252 10  Mníšek pod Brdy

Mobil: 737 284 597  
E-Mail: prevence@magdalena-ops.cz 

TERÉNNÍ	PROGRAMY		
KONTAKTNÍ	A PORADENSKÉ	SLUŽBY

PhDr.	Anna	Balatová		
vedoucí nízkoprahových programů 
Centrum adiktologických služeb 
Magdaléna-Benešov 
Nová Pražská 399, 256 01  Benešov 

Tel.: 317 728 880  
Mobil: 734 445 134, 739 308 401 
E-mail: balatova@magdalena-ops.cz  
E-Mail: cas.bn@magdalena-ops.cz 

Bc.	Ondřej	Sklenář	
vedoucí terénního programu  
Magdaléna-Berounsko 
Bezručova 928, 266 01  Beroun

Mobil: 734 622 261 
E-Mail: sklenar@magdalena-ops.cz

Bc.	Hana	Vavřincová 
vedoucí nízkoprahových programů  
Centrum adiktologických služeb  
Magdaléna-Příbram 
Žežická 193, 261 01  Příbram VII.

Tel.: 318 622 010  
Mobil: 739 612 018  
E-Mail: vavrincova@magdalena-ops.cz  
E-Mail: cas.pb@magdalena-ops.cz
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AMBULANTNÍ	LÉČBA

MUDr.	Tereza	Formánková	
psychiatr 
Psychiatrická AT ambulance  
Magdaléna-Včelník 
Včelník 1070, 252 10  Mníšek pod Brdy

Mobil: 739 570 997 
Tel: 318 599 190  
E-Mail: formankova@magdalena-ops.cz 

Lucie	Krejčíková
zdravotní sestra, Sociální pracovnice 
Psychiatrická AT ambulance  
Magdaléna-Včelník

Mobil: 733 193 646  
E-mail: krejcikova@magdalena-ops.cz 

MUDr.	Gabriela	Jinochová
lékařka 
Psychiatrická AT ambulance  
Magdaléna-Kolín  
Smetanova 764, 280 00  Kolín IV 

Mobil: 733 193 646  
E-mail: ambulance@magdalena-ops.cz 

REZIDNEČNÍ	PÉČE	V TERAPEUTICKÉ	KOMUNITĚ

Mgr.	Pavel	Hanzal	
vedoucí programu  
Terapeutická komunita Magdaléna  
Včelník 1070, 252 10  Mníšek pod Brdy

Mobil: 739 009 590  
E-Mail: hanzal@magdalena-ops.cz 

Příjem	klientů	
Mgr.	František	Jirový 
Tel.: 318 599 125 
Mobil: 733 646 760 
E-Mail: komunita@magdalena-ops.cz 

CHRPA	–	CHRÁNĚNÉ	BYDLENÍ 	
CHRÁNĚNÝ	PRACOVNÍ	PROGRAM

RNDr.	Martin	Rataj 
vedoucí programu  
Magdaléna, o. p. s.  
Včelník 1070, 252 10  Mníšek pod Brdy

Mobil: 737 284 598  
Tel.: 318 599 125 
Fax.: 318 599 260  
E-Mail: chrpa@magdalena-ops.cz

AMBULANTNÍ	DOLÉČOVACÍ	PROGRAM

Jiří	Bouška 
vedoucí programu  
Doléčovací centrum Magdaléna-Podolí  
Pod Vyšehradem 1, 140 00  Praha 4 – Podolí

Tel.: 241 409 838 
Mobil: 739 639 119  
E-Mail: podoli@magdalena-ops.cz 

ODBOR	MAJETKU	A INVESTIC

Mgr.	Jiří	Hejnic	
vedoucí odboru

Tel.: 318 599 260 
Mobil.: 737 797 012 
E-Mail: hejnic@magdalena-ops.cz 

TRUHLÁŘSKÁ	DÍLNA

Pavel	Hrazdíra		
vedoucí truhlárny 

Mobil: 737 284 595 
E-Mail: truhlarna@magdalena-ops.cz



Výroční	zpráva	2011		
Magdaléna,	o.	p.	s.

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností,  
vedený 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

Včelník 1070 
252 10  Mníšek pod Brdy 
Česká republika  
Tel.: +420 318 599 124 
Fax: +420 318 599 260 
Internet: www.magdalena-ops.cz 
E-mail: info@magdalena-ops.cz 

Uzávěrka obsahu výroční zprávy 2011: 19. 6. 2012 
Správní rada Magdaléna, o. p. s. schválila výroční zprávu  
s doporučením Dozorčí rady na svém zasedání dne: 19. 6. 2012

Výroční zprávu zpracovali:

MUDr. Petr Nevšímal 
Ing. Kateřina Marhoulová 
Bc. Jana Vlnasová 
Vedoucí jednotlivých programů
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