
Magdaléna, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

‘13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plné znění Výroční zprávy 2013 obecně prospěšné společnosti Magdaléna,  
dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,  
je k nahlédnutí ve Sbírce listin na stránkách www.or.justice.cz  
nebo na webových stránkách www.magdalena-ops.cz. 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

       2013 
 

http://www.or.justice.cz/
http://www.magdalena-ops.cz./


Každý člověk je důležitý… 

Někdo tím, kým je, 

jiný tím, jaký je a většina tím, 

kým 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 2013.  

Je to 15 let, co poskytujeme sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Za tu dobu prošlo našimi preventivními programy 
pro žáky přes deset tisíc dětí, ambulantními léčebnými programy tisíce závislých a jejich bližních, 300 klientů se léčilo 
v terapeutické komunitě, tisíce osob žijících na okraji společnosti využilo našich kontaktních a poradenských služeb. 
Magdaléna, o.p.s. se stala respektovanou institucí na státní i mezinárodni úrovni.  

Odrazem mnohaleté činnosti jsou loňské výsledky naší mezinárodní odborné spolupráce. Uspořádali jsme spolu 
s I. Lékařskou fakultou UK konferenci Evropské federace terapeutických komunit, na kterou do Prahy zavítalo 140 
předních expertů ze zahraničí. Jednalo se tak o jedno z nejvýznamnějších odborných setkání v historii české 
adiktologie. Vzdělávání kolegů z celé ČR jsme se intenzivně věnovali i realizací výměnných stáží do ostatních 
evropských zemí, kdy jsme prostřednictvím evropské sítě léčebných institucí Ecett vyslali na zkušenou 15 kolegů 
z různých českých organizací. V loňském roce jsme také vydali již třetí odbornou publikaci věnovanou léčbě závislostí, 
tentokrát gamblingu, s názvem „Gambler – a co s ním“. 

Naše zaměření na kvalitu řízení a poskytované péče se projevilo v úspěšných certifikačních šetřeních Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, kdy certifikát získalo hned 6 služeb (terénní programy, kontaktní a poradenské 
služby, ambulantní léčba a doléčování s chráněným bydlením). Projektový a ekonomický management organizace 
získal uznání Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy dvouměsíční kontrola prokázala bezchybné vedení účetnictví a 
správné využití dotačních prostředků. 

Nasazení a entuziasmus, bez kterých bychom takových výsledků nemohli dokázat, jsou vzácným vkladem všech mých 
kolegů. Jsem si vědom, že tyto vlastnosti nelze jednoduše docenit. Všem vám, svým kolegům, našim donorům, 
sponzorům a spolupracujícím organizacím, chci tímto co nejsrdečněji poděkovat. Stejně jako v uplynulých letech jste 
se snažili, aby svět kolem nás byl lepší. Výsledky naší činnosti uvedené v této Výroční zprávě jsou důkazem toho,  
že se vám to daří.  

Petr Nevšímal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 

Magdaléna, o.p.s 

 

Zakladatelé společnosti 

paní Marie Kaplanová 
město Mníšek pod Brdy 

Správní rada k 31. 12. 2013 

Ing. Petr Digrin 
člen správní rady od 22. 1. 2007 
 
P. Mgr. Ing. Jan Dlouhý 
člen správní rady od 18. 1. 2012 

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

Miloš Navrátil 
člen správní rady od 13. 5. 2009 

Mgr. Petr Steklý 
člen správní rady od 3. 6. 2012 

Jiří Zápal 
člen správní rady od 23. 3. 2008 

Dozorčí rada k 31. 12. 2013 

Ing. Jakub Dvořák 
člen dozorčí rady od 13. 5. 2009 

Jaromír Holec 
člen dozorčí rady od 23. 5. 2007 

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

Vedení společnosti k 31. 12. 2013 

MUDr. Petr Nevšímal 
ředitel společnosti 

Ing. Kateřina Marhoulová 
ekonomická ředitelka 

 

 

 

 

Naši zaměstnanci v roce 2013 

J. Arnoldová, PhDr. A. Balatová, P. Bartl, Ž. Bendová,  
J. Bouška, M. Bradáčová, Mgr. K. Brázdová, Z. Cmunt, 
Ing. J. Červená, Bc. M. Dolejší, M. Doležalová, PhDr.  
P. Doležalová, Mgr. Z. Effenberger, Mgr. H. Fialová, 
MUDr. T. Formánková, M. Frőhlichová, E. Guiffra,  
R. Hájek, Mgr. M. Hamáčková, Mgr. P. Hanzal, Bc.  
I. Hanzalová, Mgr. M. Havlíčková, DiS., Mgr. J. Hejnic, 
R. Hesounová, J. Hrabčák, P. Hrazdíra,  
M. Chaloupková, DiS., Bc. V. Jágl, Mgr. Z. Janotková, 
MUDr. G. Jinochová, Mgr. F. Jírový, Mgr. J. Kabíček,  
O. Kabíčková, J. Kadlec, Mgr. Z. Kasiková, J. Klokočník, 
F. Knuth, I. Kosík, M. Koubová, DiS., F. Kraif, P. Král,  
L. Krejčíková, M. Krsek, A. Křenková, MgA.  
V. Křesadlová, Ph.D., Mgr. V. Kučerová, T. Kučerovský, 
Ing. arch. H. Kulhavá, Bc. I. Kuncová, Bc. L. Landová, 
Mgr. M. Lukáčová, H. Lukešová, Ing. K. Marhoulová, 
M. Matysová, Ing. P. Melingerová, Ing. I. Mikolášková, 
H. Nálepová, R. Navara, Bc. I. Neradová, MUDr.  
P. Nevšímal, Ing. R. Novotná, Bc. L. Oppltová,  
M. Počtová, V. Provazníková, K. Pšeničková, RNDr.  
M. Rataj, J. Reichl, L. Ságnerová, DiS., Bc. M. Salcman, 
A. Sen, Z. Siváková, DiS., Bc. O. Sklenář, M. Sýkora,  
G. Šiklová, DiS., P. Štvánová, M. Švarcová,  
E. Tancošová, Mgr. H. Vavřincová, Mgr. J. Veseláková,  
Bc. T. Vilimovský, V. Vítová, Mgr. L. Vonostránský, 
MgA. F. Vošalík. 

Supervizoři 

Mgr. R. Babická, PhDr. M. Frouzová, PhDr.  
J. Holeyšovský, MUDr. J. Pfeiffer, MUDr. D. Randák, 
PhDr. L. Skácelová, Mgr. M. Stiburek, Mgr. D. Šedivá, 
PhDr. J. Šikl, Ph.D., Mgr. M. Titman 

Externí spolupracovníci: 

D. Arnold, Ing. M. Berdychová, F. Bradáč, F. Daněk,  
T. Doležal, B. Fejtová, Ing. V. Grepl, M. Holub,  
I. Jaklová, J. Jílek, P. Kabeš, T. Král, J. Kudrna, F. Listík,  
I. Mádrová, K. Majorová, DiS., D. Marhoul, PhDr.  
D. Nečasová, S. Nechybová, K. Nerudová, T. Nevrkla, 
Mgr. M. Polanecká, L. Rejsek, Bc. T. Roznerová,  
V. Šperlová, L. Štěpánková, Mgr. B. Štětinová, PhDr.  
G. Tomíšková, M. Tomíšková, Bc. J. Vlnasová, Bc.  
E. Vrzalová Davidová, Bc. T. Žák.



Obecně prospěšná společnost 

Magdaléna  
je nestátní nezisková organizace, která působí od roku 1997  
ve Středočeském kraji a v Praze 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 sociální a zdravotní služby a účinnou odbornou 
pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto 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 sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, 
čímž přispívá k ochraně 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 stabilitě a dlouhodobému rozvoji služeb v oblasti prevence a léčby závislostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 na celém světě.  

Tento jev úzce souvisí s růstem zdravotních, sociálních a bezpečnostních problémů, které se v konečném 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. 

V současné době Magdaléna, o.p.s. zřizuje a provozuje dostupnou síť strukturovaných a funkčně provázaných 
programů, v jejichž rámci nabízí svým klientům širokou škálu služeb s vysokou mírou podpory a komplexní 
odbornou péči, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich při řešení složité životní 
situace. 

Jedná se o osvědčený typ programů a služeb, vycházejících ze zkušeností a výsledků dosažených v minulých 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 dlouhodobá udržitelnost 
jejich výsledků. 

www. magdalena-ops.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA PŮSOBENÍ PROGRAMŮ A SLUŽEB Magdaléna, o.p.s. 

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 závislé na návykových látkách.  
• 1998 – V prosinci ZAHÁJENÍ PROVOZU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY (TK) MAGDALÉNA PRO 13 KLIENTŮ v areálu 
bývalé vojenské raketové základny Včelník v Mníšku pod Brdy. • 1999 – ZAHÁJENÍ PROVOZU PSYCHIATRICKÉ 
AMBULANCE se specializací na alkoholismus a jiné toxikománie (AT) v areálu Včelník v Mníšku pod Brdy. / Otevření 
systematického programu pro blízké klientů TK v Praze. / Magdaléna, o.p.s. založila tradici kulturního festivalu 
terapeutických komunit ČR – KULTURFEST. / Zahájení spolupráce s místní farností, první návštěva Jeho eminence 
Miloslava kardinála Vlka. • 2000 – ZAHÁJENÍ PROVOZU PROGRAMU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ PRO 5 KLIENTŮ. • 2001 
– ZAHÁJENÍ PROVOZU PROGRAMU SOCIÁLNĚ¬PRACOVNÍ REHABILITACE klientů v truhlárně a zahradnictví  
s kapacitou 5 pracovních míst. / POČÁTEK TRADICE ZVONĚNÍ NA ZVON PROKOP při slavnosti ukončení léčby. • 2002 
– Zvýšení 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 konference Středočeského kraje. / Zahájení mezinárodní spolupráce  
s dalšími terapeutickými komunitami v Evropě. / Vybudování studny, kořenové čističky odpadních vod, zateplení 
fasády. • 2005 – Návštěva nestora evropských TK M. Kooymana v Magdaléně. / Oficiální předání budov v areálu 
Ministerstvem obrany ČR do vlastnictví společnosti. • 2006 – Stáváme se školicím pracovištěm pro studenty oboru 
adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pro studenty Prešovské univerzity. / 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 K¬centru Benešov a rozvoj terénních programů na Benešovsku. / Ve spolupráci  
s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy realizovány specifické primárně preventivní programy v regionech 
Benešovska a Příbramska. / Oslavy 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI spojené s návštěvou Jeho eminence 
Miloslava kardinála Vlka. / VYDÁNÍ DRUHÉHO DÍLU ODBORNÉ PUBLIKACE Terapeutická komunita pro drogově 
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 programy. / Oslavy 10. výročí zahájení provozu Terapeutické 
komunity Magdaléna spojené s návštěvou kardinála 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. • 2011 – ROZŠÍŘENÍ PRIMÁRNÍ 
PREVENCE A TERÉNNÍCH PROGRAMŮ do regionu Berounsko. Naše projektová kancelář poskytuje projektové řízení 
dalším 7 neziskovým organizacím. • 2012 - Program následné péče otevřel první tréninkový byt v Praze. / Terénní 
programy jsme rozšířili do 7 nových lokalit na Rakovnicku, Praze-východ a Praze-západ. / NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ MEZIČAS v Benešově zahájilo svou činnost.  

 

Naše poděkování za mimořádný přínos v dosavadní historii společnosti patří zvláště těmto osobnostem: paní Marii 
Kaplanové, Jeho Eminenci Miloslavu kardinálovi Vlkovi, Ing. Janu Štamberkovi, prof. PhDr. Jaroslavu Plichtovi, PhDr. 
Magdaleně Frouzové a Ing. Martině Berdychové. 

 

 

 



Věříme  
ve schopnost změny  
vlastním úsilím,  
v léčivou sílu  
zdravého vztahu  
a ve svobodu v řádu. 

 

 

 

 

 

 

 



VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 

• Leden - Vedoucí Centra primární prevence Helena Fialová byla zvolena předsedkyní Sekce primární prevence A.N.O. 
• Únor - Psychiatrická AT ambulance v Kolíně prošla procesem certifikace. / Vedoucí služeb "harm reduction" Ondřej 
Sklenář byl opět zvolen předsedou České asociace adiktologů. / Pracovníci terénního programu v Berouně začali 
využívat nové prostory v ulici Plzeňské. • Březen - Otevřeli jsme prodejnu Včelník v Praze-Podolí s nabídkou 
včelařských potřeb. / Zúčastnili jsme se konference "Součástí města jsou i lidé bez domova" pořádané Krajským 
úřadem Středočeského kraje. • Duben - Zahájili jsme projekt následné péče „Bez drog a do práce“, jehož cílem je 
umožnit 50 osobám s diagnózou závislosti integraci na trh práce. • Květen - Slavnostně jsme otevřeli nové prostory 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MeziČas v ulici Na Bezděkově v Benešově. • Červen - Na Včelníku se 
uskutečnila tradiční Výroční komunitní slavnost. / Několik zástupců Magdalény vystoupilo na celostátní AT konferenci 
a konferenci České asociace streetwork. / Certifikaci absolvovaly naše terénní programy v Berouně a Příbrami a 
kontaktní a poradenské služby v Příbrami. / V prodejně Včelník v Praze jsme uspořádali akci s názvem Medobraní.  
• Červenec - Klienti terapeutické komunity nabídli své výrobky na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy a její návštěvníky 
seznámili s naší komunitou. / Přes 700 lidí využilo možnosti nechat se otestovat alkotesterem na festivalu High Jump.  
• Srpen – Současní i bývalí klienti programu následné péče CHRPA spolu s terapeuty absolvovali několikadenní 
zátěžový program na Ukrajině. • Září - V Praze jsme spolu s Klinikou adiktologie 1. LF UK uspořádali mezinárodní 
konferenci Evropské federace terapeutických komunit, které se zúčastnilo na 150 odborníků na rezidenční léčbu 
závislostí z Evropy i ze zámoří. / Na Kulturfestu se kromě českých a slovenských komunit představily také 3 komunity 
polské organizace Monar. / Zástupci Magdalény byli nominováni do pracovních skupin středočeské Krajské 
protidrogové komise. / Program následné péče prošel certifikací. • Říjen - Lidem z Mníšku pod Brdy a okolí jsme 
nabídli „dušičkové“ věnce, které v rámci pracovní terapie vyrobili klienti terapeutické komunity. • Listopad – Vydali 
jsme aktualizovanou poradenskou příručku pro rodiče „Drogy a vaše děti“. / Výrobky klientů jsme nabídli na několika 
předvánočních akcích, například na prodejních výstavách poskytovatelů sociálních služeb v Praze, v Berouně a v 
Benešově. • Prosinec - Klienti terapeutické komunity a děti z občanského sdružení Oáza v Mníšku pod Brdy společně 
uspořádali vánoční besídku na Včelníku. / Vydali jsme odbornou publikaci věnovanou patologickému hráčství 
"Gambler - a co s ním?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCE 
Primární prevence patří k základním nástrojům a strategickým 
přístupům snižování výskytu širokého spektra všech forem rizikových 
jevů a chování 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 patologické hráčství. 



PREVENCE 

Tabulka 1:  

Vývoj počtu zapojených osob a kontaktů v Centru primární prevence Magdaléna, o.p.s.  
v letech 2011–2013 

 

Ukazatel Celkem 

 2011 2012 2013** 

Exkurze 37 26 18 

žáků 680 469 329 

Interaktivní jednorázový seminář pro SŠ 15 0* 0* 

žáků 415 0* 0* 

Dlouhodobý program primární prevence (DPP)    

škol v DPP 26 33 26 

tříd 172 191 102 

bloků 222 306 205 

žáků 3 449 4 016 1 715 

Celkový počet kontaktů se žáky v programech CPP 5 096 6 376 3 781 

Celkový počet škol zapojených v programech CPP 78 63 35 

Celkový počet pedagogů zapojených v programech CPP 298 313 237 

Celkový počet žáků ve všech programech CPP 4 544 4 485 2 044 

Celkový počet rodičů zapojených v programu CPP   79 

 

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  

* Střední školy využily namísto jednorázových seminářů návazné dlouhodobé programy. 

** Celkový pokles aktivit a výkonů souvisel s výpadkem dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z jehož 
prostředků školy zajišťují programy primární prevence.  

 

 



PREVENCE 

Program primární prevence 

Vývojová fáze biologického zrání a utváření vlastní identity je pro dospívající děti náročnou životní etapou spojenou 
s množstvím proměn, směřujících 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 včasným poskytnutím informací a vzdělání je chránit před možnými následky všech forem rizikového chování.  

Magdaléna, o.p.s. realizuje programy primární prevence efektivní metodou, která vychází z dlouhodobého, 
kontinuálního a interaktivního působení, a předávání objektivních informací. Programy jsou určené převážně třídním 
kolektivům žáků 6. - 9. tříd ZŠ, SŠ či VOŠ, ale i pedagogům, rodičům, 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 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
a odpovídá tak stanoveným normám kvality a komplexnosti, definovaným standardy odborné způsobilosti 
poskytovatelů programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENCE 

Centrum primární prevence Magdaléna 

Centrum primární prevence se v roce 2013 soustředilo nejen na dlouhodobé programy primární prevence pro žáky a 
studenty, ale také na vzdělávání jejich rodinných příslušníků a pedagogických pracovníků. Zároveň jsme naši nabídku 
rozšířili o programy selektivní prevence, jež jsou určeny třídním kolektivům základních škol se zvýšenou mírou 
rizikového chování. Program se skládá z 5 setkání (bloků) po 2-3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za školní rok. 
Selektivní preventivní program intenzivně pracuje se zvýšeným rizikem problémů s chováním a užíváním návykových 
látek u dětí a mládeže. 

Do dlouhodobého programu primární prevence jsme zapojili celkem 102 třídy z 26 škol a pracovali jsme s celkem 
1715 žáky a s 219 pedagogy. 

K propagaci primární prevence jsme využili účast na akcích, jako byl Den bezpečí v Berouně a Den boje proti drogám 
v Příbrami. Aktivně jsme se účastnili také konference primární prevence rizikového chování v Praze. Pod záštitou 
vedoucí centra, která je zároveň předsedkyní sekce primární prevence pod asociací A.N.O., se také uskutečnila dvě 
setkání této sekce. A.N.O. je asociace nestátních organizací, která se mimo jiné klade za cíl přispívat ke zkvalitnění 
plánování a realizace protidrogové politiky a strategie na místní i národní úrovni.  

K propagaci naší činnosti využíváme samozřejmě i tištěné materiály: v roce 2013 jsme aktualizovali leták k našim 
programům, doplnili jsme jej o informace o Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a vydali jsme novou verzi 
brožury Drogy a vaše děti.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas 

V březnu jsme zahájili provoz v nových prostorách v ulici Na Bezděkově v Benešově. Díky jejich získání jsme mohli 
rozvinout činnost nízkoprahového zařízení a terénní formu služby doplnit o další volnočasové aktivity i sociální služby 
pro děti a mládež od 12 do 26 let. S tím souviselo posílení pracovního týmu o 2 členy spolupracující formou dohody o 
provedení práce, kteří pomohli zajistit právě ambulantní formu služby, celý tým tak stabilizovat a práci s klienty 
zefektivnit. Stabilní prostor nám dal možnost nabídnout cílové skupině stálý a pestrý program: soutěže, výtvarné 
dílny, společné oslavy svátků, jako je například Halloween, Mikulášskou a vánoční besídku, výlet na Konopiště, 
outdoorové aktivity apod. Navíc nám umožnil poskytovat klientům individuální konzultace s našimi sociálními 
pracovníky. Tyto konzultace probíhaly převážně za účelem poradenství a pomoci v krizi. 

Mimo individuálních konzultací byl tento prostor využíván také jako stabilní zázemí pro službu doučování, na jejímž 
zajištění se finančně podílelo i město Benešov. Díky všem těmto faktorům narostl počet klientů, kteří zařízení 
navštěvovali.  

Kontakt s cílovou skupinou se nám i nadále dařilo navazovat prostřednictvím terénní formy služby, která byla 
obohacena o další komunikační prostředek - sociální síť Facebook, na níž byl zřízen profil našeho zařízení. Tento profil 
slouží ke zveřejňování aktuálních informací, měsíčních programů či speciálních akcí a vznikl jako reakce na potřeby 
klientů, kteří sociální sítě pravidelně využívají a chtějí být o dění v klubu informováni pro ně dostupným a atraktivním 
způsobem. 

V roce 2013 využilo služby NZDM 211 klientů, s nimiž jsme uskutečnili 882 kontaktů. Proběhlo 14 situačních 
intervencí, 5 krizových intervencí a 10 klientů bylo doprovázeno do jiných služeb. Venkovních akcí a soutěží se 
účastnilo průměrně 10 klientů. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 veřejného zdraví před možnými negativními důsledky, 
které vyplývají ze zneužívání nelegálních drog. 



SNIŽOVÁNÍ RIZIK 

Tabulka 2:  
 
Počet výkonů a klientů Terénních programů Magdaléna v letech 2011–2013 
Be – Berounsko, Bn - Benešovsko, Pb – Příbramsko 
 

Výkony terénních programů 2011 2012 2013 

Počet kontaktů celkem 2236 3305 2698 

Podle lokalit Be Bn Pb Be Bn Pb Be Bn Pb 

 960 1 276 1 646 1 246 1 567 492 1 504 569 625 

Počet klientů / uživatelů drog 241/214 303/281 496/298 

Podle lokalit Be Bn Pb Be Bn Pb Be Bn Pb 

 66/43 63/59 112/112 137/121 71/65 95/95 252/113 99/74 145/111 

Vyměněné injekční sety celkem 22 146 30 501 47 101 

Podle lokalit Be Bn Pb Be Bn Pb Be Bn Pb 

 5 005 12 248 4 895 13 253 11 517 5 731 22 882 14 706 9513 

Nalezené odhozené jehly celkem 131 391 207 

Podle lokalit Be Bn Pb  Be Bn Pb Be Bn Pb 

 43 6 82 64 145 182 81 18 108 

  

Tabulka 3:  

Počet výkonů a klientů v kontaktních a poradenských službách nízkoprahových zařízení  
v Centrech adiktologických služeb Magdaléna v letech 2011–2013. 

 CAS Benešov CAS Příbram 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Počet kontaktů/ návštěv celkem 1 729 1 570 1 753 1 039 2 142 3 224 

Počet prvokontaktů s uživateli 32 47 74 25 53 80 

Počet uživatelů drog 134 155 199 140 198 211 

Počet rodinných příslušníků 15 51 78 23 32 43 

Počet vyměněných inj. stříkaček 14 577 17 428 20 868 13 251 18 237 24 790 

Počet výkonů ve výměnném servisu 817 787 888 432 1 114 1 561 

Potravinový servis 1 500 1 500 1 417 470 1 027 1 614 

Hygienický servis 1 477 1 500 1 134 198 535 995 

Individuální poradenství 44 89 108 114 149 299 

Zdravotní ošetření 19 20 57 2 31 30 

Krizová intervence 5 6 5 2 6 10 

Rodinné poradenství 36 51 51 25 62 94 



SNIŽOVÁNÍ RIZIK 

Terénní programy 

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

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

Zároveň se je snaží oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim mohli nabídnout potřebné anonymní a bezplatné služby, 
mezi nimi výměnný injekční program, sociální poradenství a pomoc v krizových situacích (např. ohrožení 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 abstinenci tak, aby 
zlepšili kvalitu jejich života, která jim případně v budoucnu umožní návrat do běžné společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNIŽOVÁNÍ RIZIK 

Terénní programy Magdaléna – Benešovsko – Berounsko – Příbramsko 

Benešov, Beroun, Březnice, Bystřice, Dobříš, Hořovice, Hostivice, Jesenice, Jílové, Králův Dvůr, Loděnice, Mníšek pod 
Brdy, Nové Strašecí, Příbram, Rakovník, Rožmitál pod Třemšínem, Rudná, Řevnice, Sázava, Sedlčany, Týnec nad 
Sázavou, Vlašim, Votice, Zdice.  

V listopadu 2013 jsme úspěšně zakončili tzv. Individuální projekt Středočeského kraje financovaný z Evropského 
sociálního fondu. Za tři roky svého trvání výrazně dopomohl k rozvoji terénních služeb v regionu a k oslovení skryté 
populace injekčních uživatelů drog, která do té doby nebyla v kontaktu s odbornou službou.  

V roce 2013 prošly terénní programy v Berouně a Příbrami procesem certifikace odborné způsobilosti služeb, kterou 
zajišťuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Certifikace je posouzením a formálním uznání, že daná 
služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Výsledkem bylo udělení certifikátu na 
maximální možné období, tj. 4 roky.  

Ze statistických výstupů je nejmarkantnější nárůst počtu vyměněných injekčních stříkaček, téměř o 50 % oproti roku 
předešlému, a to na 47 101 vydaný injekční set. Současně jsme v terénních programech a kontaktních centrech 
provedli historicky největší počet tzv. orientačních testů na infekční onemocnění (HIV, syfilis a hepatitida C) - celkem 
363. Testování na infekční onemocnění aktivních uživatelů drog je dle doporučení mezinárodních organizací ECDC a 
EMCDDA jednou ze zásadních a prioritních služeb, jež by měli být dané cílové skupině poskytovány v zájmu ochrany 
veřejného zdraví.  

Zástupci terénních programů se během roku také zapojili do odborných aktivit Fóra terénních programů ČR a sekce 
Harm Reduction v Asociaci nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené 
závislostním chováním, 

Terénní program funguje od pondělí do pátku. Multi-disciplinární týmy jsou tvořeny sociálními pracovníky, 
pracovníky v sociálních službách, adiktology a psychologem. Pracovníci jsou pod pravidelnou supervizí a metodickým 
vedení externích odborníků. Klientům poskytovali následující služby: bezpečný anonymní kontakt s odbornou 
službou, výměna použitého injekčního materiálu za čistý, distribuce materiálu (škrtidla, filtry, stericupy, vody, 
alkoholové tampony), distribuce zdravotnického materiálu (náplasti, obvazy, dezinfekce, masti), distribuce kondomů 
a těhotenských testů, krizová intervence, sociální, zdravotní a právní poradenství, informační servis, individuální 
poradenství, základní zdravotní ošetření, asistence do nemocnic, úřadů a jiných institucí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNIŽOVÁNÍ RIZIK 

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 obrátit se na nízkoprahová zařízení. Najdou v nich 
anonymní bezplatnou odbornou pomoc, přijetí a bezpečí.  

Magdaléna, o.p.s. poskytuje tyto služby v Centrech adiktologických služeb Magdaléna v Příbrami a v Benešově. Nabízí 
zde širokou škálu zdravotních a sociálních služeb, od poradenství, tj. podávání základních informací pro orientaci v 
této oblasti, k rozhovorům motivujícím ke změně životního stylu a od jednorázové krizové intervence k systematické, 
strukturované a dlouhodobější spolupráci s jasněji vymezenými cíli.  

V rámci vzájemné spolupráce respektujeme klientovo prožívání a neodmítáme jeho pohled na svět, nabízíme mu 
porozumění a orientaci v jeho situaci, přestože s jeho nezodpovědným a rizikovým chováním nesouhlasíme. Naopak 
se snažíme spolu s klientem hledat možnosti a řešení jeho složité situace, které by mu umožnily posun k abstinenci a 
spokojenějšímu způsobu života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNIŽOVÁNÍ RIZIK 

Centrum adiktologických služeb (CAS) Magdaléna Benešov a Příbram 

V roce 2013 využilo kontaktní a poradenské služby Center adiktologických služeb v Benešově a v Příbrami celkem 531 
osob (z nich 410 uživatelů nelegálních návykových látek a 121 rodinných příslušníků), s nimiž jsme uskutečnili celkem 
4977 kontaktů. V injekčním výměnném programu jsme vyměnili 45 658 injekčních stříkaček. Průměrný věk uživatelů 
byl 28 let. Nejvíce zastoupenou skupinou klientů kontaktních služeb byli injekční uživatelé pervitinu (CAS Benešov 75 
%, CAS Příbram 85 %), zbytek tvořili uživatelé THC a Subutexu®. Kontaktní a poradenské služby poskytujeme cílové 
skupině anonymně a zdarma. 

V roce 2013 jsme prováděli screeningové testování klientů z kapilární krve cílené na zjištění přítomnosti protilátek 
HIV a hepatitidy typu C v jejich těle. Jedná se o velice důležitou službu, díky níž se nám daří včasný záchyt klientů 
nakažených infekčním onemocněním, a to v době, kdy o své nemoci ještě nemusí vědět, protože nemají zdravotní 
potíže či příznaky. Jedině tak můžeme infikované klienty směrovat do další zdravotnické péče, a tím lépe chránit 
veřejné zdraví před šířením infekčních chorob. Celkem jsme v roce 2013 provedli 181 testů.  

CAS Benešov – Za velký úspěch roku 2013 považujeme motivování 9 klientů směrem k abstinentnímu životnímu stylu 
a k dlouhodobé léčbě drogové závislosti. Další 2 klienty se podařilo zařadit do programu skupinové terapie a 2 klienti 
pak přešli do léčby substituční. Zaznamenáváme zvýšení počtu kontaktů (1 753 oproti 1 570 v roce 2012), který 
připisujeme částečně návratu některých klientů z výkonu trestu odnětí svobody díky amnestii prezidenta republiky 
počátkem roku 2013 a částečně velkému počtu nově zaregistrovaných klientů. S tím je spojen nárůst vyměněného 
injekčního materiálu. V roce 2013 bylo v rámci poradenských služeb četně využíváno zejména individuální a rodinné 
poradenství. 

V rámci Centra adiktologických služeb prezentujeme služby také prostřednictvím exkurzí, které jsou určeny pro žáky 
základních a středních škol. V roce 2013 se uskutečnilo 12 exkurzí, kterých se zúčastnilo 208 žáků a studentů. Svou 
činnost jsme prezentovali během Dne sociálních služeb Benešov a také na 5 letních festivalech, na Dnech divadla 
Benešov, anebo na akci „Křeslo pro hosta“ města Bystřice. 

CAS Příbram – V roce 2013 se díky stabilním službám podařilo udržet vzrůstající trend z let minulých. Nárůst byl 
výrazný ve všech výkonech kontaktních a poradenských služeb (potravinový servis, zdravotní ošetření, sociální práce, 
výměnný injekční program, individuální i rodinné poradenství atd.), což je odrazem kvalitní kontaktní a poradenské 
práce s klienty. Za úspěch můžeme považovat i 10 klientů, které se podařilo motivovat k léčbě a následně léčbu 
(středně či dlouhodobou) těmto klientům zprostředkovat.  

Pokračovali jsme i v poradenství pro patologické hráče a jejich rodiny, takže se nabídka služeb pro tuto cílovou 
skupinu stabilizovala, stejně tak jako spolupráce s Věznicí Příbram, která se v roce 2013 rozvinula v pravidelné 
programy. Prostřednictvím výměnného injekčního programu jsme zachytili 74 kg infekčního odpadu, který byl 
odborně zlikvidován. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
Léčbu a sociální rehabilitaci osob závislých na psychoaktivních látkách či 
trpících jiným druhem závislosti, chápeme jako odbornou a 
strukturovanou práci s klientem. Cílem léčby jsou trvalé změny v 
dosavadních postojích 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 produktivního života ve společnosti. Intenzitu i 
délku léčby našich klientů zajišťujeme a přizpůsobujeme jejich 
individuálním možnostem a potřebám. 
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LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Základní charakteristiky klientů rezidenční léčby v letech 2003 – 2013 

Graf č. 1 
Průměrný věk klientů v léčbě: 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2  
Průměrná délka doby užívání tvrdých drog klienty TK (v letech)  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 
Procentuální zastoupení onemocnění hepatitidou B a C  

 

Graf č. 4  
Procentuální zastoupení odsouzených v souvislosti s užíváním drog  

 

 

 



LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Ambulantní léčba 

Závislí, kteří mají dostatečně silnou motivaci k abstinenci nebo ke změně životního stylu, mají podpůrné sociální 
zázemí a vyšší schopnost sebekontroly, 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 návykových látkách a jejich bližním ve dvou speciálních nestátních zdravotnických zařízeních 
(tzv. AT ambulance – ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií) 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 spolupráce. 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 podporujeme jejich schopnost řešit krizové situace, zvládat relaps a přijmout zodpovědnost za své chování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Ambulantní léčba 

AT ambulance jsou spádovými pracovišti pro širší regiony Kolínska, Kutnohorska, Prahy-západ a Příbramska. Obě dvě 
ambulance jsou jedinou dostupnou službou tohoto typu v uvedených lokalitách Středočeského kraje a v jejich širším 
okolí.  

Počet zájemců o ambulantní léčbu závislosti každoročně stoupá a dosahuje maximální kapacity programů. Kapacita je 
dána smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami – tedy úvazkem lékaře v rozsahu 1,0. Počet pacientů užívajících 
před nástupem do léčby pervitin, opiáty či alkohol je rozložen zhruba na třetiny. Uživatelé opiátů jsou z většiny závislí 
na buprenorfinu. Kromě pacientů v ambulantní léčbě využívá poradenské a terapeutické služby velké množství 
bližních uživatelů návykových látek – v uplynulém roce přes 100 osob.  

Psychiatrická AT ambulance Magdaléna-Kolín 

je primárně zaměřená na léčbu návykových nemocí s těžištěm v substitučním programu, který integruje optimální 
a účinnou farmakoterapii Suboxonem® s psychoterapeutickou léčbou. Suboxone® umožňuje bezpečnou substituční 
léčbu při minimálním potenciálu možného zneužití léku na černém trhu.  

V roce 2013 využilo zdravotní a sociální péči AT ambulance Magdaléna-Kolín 158 uživatelů drog, jejichž průměrný věk 
byl 33 let. Z celkového počtu pacientů jich před léčbou užívalo 22 % pervitin, 36 % opiáty, 38 % alkohol. 10 % 
současně trpí onemocněním hepatitidou C. V substituční léčbě bylo celkem 48 pacientů (průměrný věk 27 let). Podíl 
pacientů ve fázi doléčování postupně stoupá a tvoří cca 20 % léčených, léčebného programu se zároveň účastnilo 78 
bližních našich pacientů. V ambulanci jsme poskytli v roce 2013 celkem 1 571 individuálních konzultací, 183 rodinných 
intervencí a 26 skupinových terapií. 

Psychiatrická AT ambulance Magdaléna-Mníšek pod Brdy 

je orientovaná na abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách i na jejich doléčování, a to 
s ohledem na umístění zařízení v budově terapeutické komunity Magdaléna. V roce 2013 využilo zdravotní a sociální 
péči AT ambulance v Mníšku pod Brdy celkem 121 pacientů převážně s diagnózou závislosti na návykových látkách. 
Celkem 43 % těchto klientů užívalo před léčbou pervitin a 10 % opiáty. Jejich průměrný věk byl 35 let. V ambulanci 
jsme jim poskytli celkem 2 112 individuálních konzultací, 101 rodinných intervencí 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), zdravotní sestra (1,2 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, MetallAliance, 
ČPZP, ZP Škoda. 
 

 

 
 

 

 

 



LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Residenční 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 střednědobé pobytové léčby, může zvolit efektivní dlouhodobou léčbu v terapeutické 
komunitě. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÉČBA A SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Rezidenční péče v terapeutické komunitě 

V roce 2013 jsme přijali do léčby již 300. klienta od vzniku komunity. Celkem v daném roce využilo náš program 40 
klientů: 25 nově do komunity vstoupilo a 15 pokračovalo z roku předchozího. 10 klientů během roku úspěšně 
program dokončilo a 14 pokračovalo v léčbě v roce 2014. Ze 16 klientů,  kteří  program ukončili  předčasně,  8 přešlo 
do léčby v jiném zařízení.  

Mezi klienty převažují muži (77 %). Průměrný věk klientů se dlouhodobě zvyšuje – v roce 2013 byl nejvyšší za dobu 
existence komunity: 28,5 roku. Podobný jev byl patrný i u průměrné doby, po kterou klienti užívali návykové látky 
(6,4 roku). Nejvíce z nich uvedlo jako užívanou drogu pervitin (70 %) či heroin (20 %), zbývajících 10 % užívalo THC, 
kokain nebo alkohol. Se závislostmi na prvých dvou uvedených návykových látkách jsou často spojeny psychické 
obtíže, proto ve spolupráci s psychiatrem přizpůsobujeme léčbu v komunitě právě klientům s tzv. duální diagnózou. 
Nadále  sledujeme nízký  výskyt  onemocnění  hepatitidou B či  C  (15 % klientů v  roce 2013 oproti  39 % v  roce 2007).  
Tento trend odráží rozvinutou práci v oblasti snižování rizik – terénní práci s uživateli návykových látek a 
nízkoprahové kontaktní služby. Část klientů, kteří přicházejí do léčby v komunitě, má za sebou trestnou činnost 
spojenou s užíváním návykových látek, díky léčbě však v této trestné činnosti nepokračují. V roce 2013 byl podíl 
těchto klientů v TK 30 % (oproti 44 % v roce předchozím). 

 Jako místo trvalého pobytu našich klientů zřetelně převažují Středočeský kraj (40 %) a Praha (22,5 %). TK Magdaléna 
je jediným (a tedy spádovým) residenčním zařízením svého druhu v tomto regionu, žádána je však i klienty ze 
vzdálenějších koutů republiky (třetina klientů pocházela z dalších 7 krajů).  

Novinkou roku 2013 byl program pro klienty, kteří se rozhodli zanechat kouření cigaret. Zahrnoval motivaci klientů k 
zanechání kouření, podporu prostřednictvím preparátů snižujících bažení po nikotinu, besedy a konzultace s 
odborníky na tuto problematiku a společné hodnocení průběhu odvykání.  

Tradiční Výroční komunitní slavnosti v červnu se zúčastnilo několik desítek bývalých klientů, kteří abstinují a vedou 
plnohodnotný život. Z našich statistik vyplývá, že rok od ukončení léčby abstinuje 57 % klientů (ze všech, kteří 
nastoupí do léčby v komunitě) abstinuje a 15 % je dále v léčbě. 

Významnou akcí roku 2013 pro nás byl Kulturfest, který uskutečnil poprvé rozšířen o účastníky z jiné země, než ČR 
nebo SR. Byl totiž součástí doprovodného programu konference Evropské federace terapeutických komunit (EFTC), 
kterou  Magdaléna  uspořádala  v  září  jako  první  akci  svého  druhu  v  České  republice.  Na  Včelník  se  sjelo  na  300  
účastníků včetně hostů z 5 komunit z Polska (více o EFTC viz Partnerská spolupráce).  

Pro komunitu je důležité zakotvení v místě,  kde sídlíme. I  v roce 2013 jsme se účastnili  různých akcí pro veřejnost: 
naši klienti pomohli s organizací tzv. Pohádkového lesa pořádaného občanským sdružením Oáza pro děti z Mníšku 
pod Brdy a okolí. Na Velikonoce jsme pro veselici na zámku v Mníšku pod Brdy připravili tradiční Pašijové hry. Za 
podpory místního městského úřadu jsme s klienty během Dne Země vyčistili nepořádek v lese a podél cest a silnic 
v okolí komunity, v ten den si také naši klienti vyzkoušeli obejít se bez neobnovitelných zdrojů energie. Klienty takto 
vedeme k odpovědnosti nejen za vlastní jednání, ale i za životní prostředí. Klienti se představili také na Skalecké pouti 
a poměřili síly a odolnost svého originálního plavidla při Neckyádě. Komunita jako každý rok absolvovala zátěžové 
programy: pěšky, na kolech i na běžkách měli klienti možnost poznat republiku i vlastní schopnosti z různé 
perspektivy.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NÁSLEDNÁ PÉČE 
Ambulantní následná péče je komplexní systém provázaných aktivit  
a programů 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 poskytujeme absolventům dlouhodobé léčby závislosti dle 
jejich individuálních potřeb. 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 

Chráněné bydlení 

Přechod klienta z podpůrného a chráněného prostředí dlouhodobé rezidenční léčby v terapeutické komunitě do 
reálného běžného života je velmi náročný. Klient si nejprve musí vybudovat 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 ukončení dlouhodobé léčby či po ukončení výkonu 
trestu překonat tuto počáteční bariéru a obtížnou životní situaci. Klientům poskytuje dočasné ubytování jako 
významný prostředek jejich sociální stabilizace. Současně jim nabízíme intenzivní podporu formou strukturovaného 
sociálně-terapeutického programu a dalších navazujících služeb.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 

Chráněné bydlení a Sociálně terapeutický program 

V roce 2013 jsme pokračovali v práci s klienty na 16 lůžcích v residenčním režimu (8 lůžek na Včelníku v Mníšku pod 
Brdy a 8 ve dvou pražských tréninkových bytech) a dalšími klienty v ambulantním režimu. Poptávka po programu byla 
vysoká a využít jej mohli jak klienti, kteří ukončili rezidenční léčbu v terapeutické komunitě Magdaléna, tak klienti 
z ostatních zařízení. 

V roce 2013 využilo program následné péče celkem 34 klientů (21 mužů a 13 žen), jejichž průměrný věk byl 33 let. 
Trvalé bydliště měli ve Středočeském kraji (33 %), v Praze (33 %) i v ostatních krajích ČR. Do programu nastoupilo 
celkem 17 nových klientů (9 z TK Magdaléna a 8 z jiných zařízení), 17 klientů pokračovalo z předchozího roku. 
Průměrná délka pobytu klienta v programu byla 149 dnů. Úspěšně program ukončilo celkem 18 klientů, kteří nyní 
samostatně pracují. Celkem 8 klientů ukončilo program předčasně z důvodu porušení pravidel programu, z nichž 2 
abstinují a pracují a 6 nastoupilo do léčby v jiném zařízení. Do dalšího roku setrvalo v programu 8 klientů.  

Sociálně-terapeutický program zahrnuje odborné sociální poradenství, pracovní poradenství, prevenci relapsu, 
jobcoaching, pracovní sněm, dynamickou skupinu, individuální konsultace, volnočasové aktivity. Klientům 
poskytujeme kompletní sociální a zdravotní servis (dluhové poradenství, vyřizování sociálních dávek, zprostředkování 
interferonové léčby aj.) V souvislosti se stále se zvyšujícím počtem klientů s duální diagnózou jsme rozšířili i 
psychiatrickou péči v rámci programu. Program následné péče prošel také v roce 2013 certifikací, která potvrdila 
kvalitu námi poskytovaných služeb.  

S cílem pomoci klientovi najít adekvátní práci jsme etablovali jako standardní službu tzv. jobcoaching (pracovní 
diagnostiku a poradenství). V roce 2013 prošlo tímto programem 16 klientů, kteří se díky tomu efektivněji a rychleji 
zorientovali na trhu práce a získali adekvátní práci na trvalý pracovní poměr. 5 klientům jsme zprostředkovali 
rekvalifikaci. 

S klienty jsme absolvovali 4 sportovní pobyty v přírodě (zimní pobyt spojený s běžeckým lyžováním v Jizerských 
horách, podzimní víkendový výlet tamtéž, v létě horolezecký víkend a týdenní pěší výlet na Podkarpatské Rusi). Tyto 
pobyty motivují klienty ke zdravému využívání volného času a pomáhají jim překonat hranice dosavadních výkonů. 
Akcí se účastní také bývalí klienti, kteří se po úspěšném ukončení léčby zařadili do společnosti a prostřednictvím 
těchto setkání s námi udržují vazby a jsou pozitivním příkladem stávajícím klientům.  

Odborný program zajišťoval tým tvořený sociálním pracovníkem a psychoterapeuty. Finanční spoluúčast klienta je 
diferencovaná - klient zaměstnaný v programu sociálně-pracovní rehabilitace na Včelníku přispívá na stravu 
a ubytování 3 500 Kč měsíčně, klient s vlastním/externím zaměstnáním hradí 2 500 Kč měsíčně a stravuje se 
samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 

Chráněný pracovní program 

Sociální začleňování osob závislých na návykových látkách po ukončení dlouhodobé léčby či po výkonu trestu je 
značně komplikované, nejen s ohledem 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 chybí 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 schopnosti jsou nutnou podmínkou pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Tím našim klientům 
pomáháme k tomu, aby získali a udrželi si vhodné výdělečné zaměstnání, osamostatnili se a byli soběstační v běžném 
životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 

Pracovní místa na zkoušku 

Program pracovních míst na zkoušku je významnou součástí programu následné péče. Klienti jsou zaměstnáni na 
základě řádně uzavřené pracovní smlouvy na plný úvazek, a to v truhlářství (2 pracovní místa) a na zahradě (2 
pracovní místa). Probíhá v areálu na Včelníku, který poskytuje bezpečné prostředí stranou míst, jež by mohla být pro 
klienty riziková (z hlediska možného návratu k užívání návykových látek). Klienti programu využívají zpravidla také 
chráněné bydlení tamtéž.  
 
Služba je určena klientům přicházejícím z jiných residenčních léčebných zařízení (terapeutické komunity, 
psychiatrické léčebny, specializovaná oddělení při výkonu trestu). Cílem je lepší socializace klientů, kteří dosud nejsou 
schopni získat standardní zaměstnání, například z důvodů zdravotního handicapu (například duševního onemocnění), 
minimálních pracovních zkušeností a chybějících pracovních návyků, záznamu v rejstříku trestů apod.  
 
Pod vedením pracovních terapeutů (zkušených pracovních mistrů) nabývají klienti nových dovedností, zlepšuje se 
jejich psychická odolnost a učí se navazovat zdravé sociální kontakty a vazby.  
V truhlárně se podílejí se na výrobě mobiliáře, plotů, pergol, dveří a bran v objektu Magdalény a v pobočkách 
organizace. V zahradnictví, kde jsou záhony i skleníky, pěstují ovoce a zeleninu pro potřeby klientů terapeutické 
komunity a programu následné péče. Také udržují zahradu v areálu a příležitostně vypomáhají také s údržbou zeleně 
v dalších pobočkách organizace (například v Centrech adiktologických služeb v Benešově a v Příbrami). Na 
briketovacím lisu zpracovávají dřevěný odpad z truhlárny i z externě poskytnutých pilin na palivo, které posléze slouží 
k vytápění objektů na Včelníku. V průběhu roku se klienti zapojují také do rukodělné tvorby drobných keramických 
výrobků a do vazby dušičkových a adventních věnců.  
 
V roce 2013 jsme rozšířili nabídku služeb o pracovní poradenství, což obnáší pravidelné skupinové či individuální 
konzultace v oblasti uplatnění na trhu práce, sestavování profesního životopisu, testování s ohledem na vhodné 
zaměstnání, nácvik pracovních pohovorů apod. Tohoto programu využilo kromě 13 klientů programu následné péče 
také 6 klientů terapeutické komunity a doléčovacího programu. Klientům jsme schopni zajistit a částečně i financovat 
rekvalifikační kurzy. Ve sledovaném období jsme je poskytli 6 klientům, kterým výrazně pomohly v integraci na trh 
práce. 
 
Celkem služeb programu využilo v roce 2013 14 klientů, 8 z nich v zahradnictví a 6 v truhlárně. Řádně program 
ukončili všichni. Celkem klienti odpracovali 1686 pracovních dní. Průměrná délka programu je tři měsíce, u výrazně 
handicapovaných klientů standardně více než šest měsíců. Po ukončení programu je klientům vystaven zápočtový list 
a vypsána reference pro dalšího zaměstnavatele. Odborný program zajišťuje tým dvou pracovních terapeutů, sociální 
pracovník a psychoterapeuti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 

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 anamnézou závislosti na návykových látkách v 
zařízení Doléčovacího centra Magdaléna v Praze-Podolí (DC). Prostřednictvím ambulantního doléčovacího programu 
jim pomáhá vytvářet odpovídající podmínky pro udržení abstinence 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 pozitivního 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 klíčovým faktorům a při jeho dokončení se zvyšuje pravděpodobnost udržení abstinence klienta téměř 
dvojnásobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 

Ambulantní doléčovací program 

Doléčovací program je poslední fází léčebného procesu osob závislých na návykových látkách a uzavírá komplexní 
systém služeb pro závislé, které Magdaléna poskytuje. Absolventi léčby závislosti tvořili i v roce 2013 převážnou část 
klientely Doléčovacího centra Magdaléna v Praze-Podolí. Přicházeli především z rezidenčních zařízení, jako jsou 
terapeutická komunita a program následné péče Magdaléna, z Psychiatrické léčebny Bohnice a z Denního stacionáře 
Sananim. S těmito zařízeními dlouhodobě úzce spolupracujeme. Péči poskytujeme také závislým klientům, kteří 
k nám přicházejí z domova nebo z kontaktních center, a jsou silně motivováni k abstinenci. 

Služby našeho programu využilo v roce 2013 celkem 101 klientů, z toho 85 klientů s anamnézou závislosti na 
návykových látkách. Poskytli jsme jim 1083 hodin individuálních konzultací a poradenství a 98 skupinových terapií 
včetně tzv. rodičovských skupin, což v součtu znamenalo 147 hodin terapií s průměrnou účastí 6 klientů. Celkem to 
čítá 1230 terapeutických hodin. 70 klientů pokračuje v našem programu i v roce 2014.  

Pomoc nabízíme také rodinným příslušníkům či partnerům našich klientů. Jejich zapojení do procesu léčby uživatelů 
návykových látek je důležité pro její úspěšnost. Celkem se v roce 2013 uskutečnilo 45 skupinových a 36 individuálních 
terapií.  

V zastoupení návykových látek užívaných klienty před léčbou byl preferenční drogou pervitin (58 %), dále alkohol 
(35%), heroin (2 %) a ostatní drogy (5 %), přičemž zhruba polovina klientů užívala tyto drogy kombinovaně. Téměř 
2/3 našich klientů (64) pocházelo v roce 2013 z Prahy. Více než třetinu klientely tvořily ženy (42 %). Věkový průměr 
klientů byl u mužů 30 let a u žen 25 let.  

Základní formou práce s klientem zůstává standardní ambulantní program, který poskytuje základní sociální 
poradenství, pravidelné individuální setkávání alespoň 1x týdně a účast v doléčovací skupině. Tento program klade 
vysoké nároky na motivaci, stabilitu a časovou flexibilitu klientů. Mezi našimi klienty se však i nadále zvyšoval počet 
těch, kteří potřebovali výrazně individualizovaný přístup a které nebylo možné do standardního doléčovacího 
programu zařadit, neboť nebyli schopni přizpůsobit se pravidlům programu nebo nesplňovali podmínku alespoň 
tříměsíční abstinence. Postupně také přibývali klienti s duální diagnózou. Zřetelně se tak diferencovaly další dvě 
skupiny klientů s odlišnými specifickými potřebami, kterým jsme poskytovali buď dlouhodobou individuální 
ambulantní péči, nebo naopak občasné podpůrné konzultace a individuální poradenství. 

V roce 2013 zajišťovali služby Doléčovacího centra 1 terapeut na celý úvazek a 2 terapeutky na 0,5 úvazku. Jedna z 
terapeutek se zaměřovala na služby pro rodinné příslušníky, adolescenty a cizojazyčně hovořící klienty. Nadále jsme 
spolupracovali s psychiatričkou, která poskytovala konzultace 1x týdně. Služby Doléčovacího centra byly poskytovány 
často v odpoledních a večerních hodinách, případně o víkendech, a to s ohledem na aktuální potřeby a časové 
možnosti studujících či zaměstnaných klientů. Služba je poskytována bezplatně. 

V roce 2013 proběhla registrace zdravotnického zařízení „Adiktologická ambulance“ v prostorách doléčovacího 
centra. Cílem je poskytovat od příštího roku v rámci zařízení též komplexní ambulantní zdravotní služby. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

Magdaléna, o.p.s. se soustředí, vedle své odborné činnosti, při práci s 
klienty, 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. 



PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ 
Partnerská spolupráce 

Pracovníci Magdalény jsou aktivními členy v národních (A.N.O., ČLS JEP) i mezinárodních (EFTC) zastřešujících organizacích 
a aktivně působí na poli vládního a nevládního sektoru a místních samospráv (např. jako poradci v komisích prevence 
kriminality a komunitního plánování apod.). V roce 2013 se tak mj. stali zástupci Magdalény předsedy dvou sekcí asociace 
A.N.O. - sekce primární prevence a sekce ambulantní a následné péče. Magdaléna, o.p.s. zároveň spolupracuje v rámci 
jednotlivých odborných programů a služeb s celou řadou státních i nestátních organizací. V roce 2013 pokračovalo partnerství 
Magdalény a 12 organizací v rámci Individuálního projektu Středočeského kraje (viz Evropské projekty). 

Vzdělávání a rozvoj 

Magdaléna se podílí i na mezinárodním rozvoji léčebných metod závislostí, na vzdělávací a osvětové činnosti v oboru a na 
prosazování společných stanovisek vyplývajících ze spolupráce s odborníky a akademickým prostředím. Zároveň vytváří 
podporu pro zavádění a využívání nových léčebných a preventivních poznatků do praxe. Tím se snaží přispět ke stabilitě 
a dlouhodobému rozvoji služeb v oblasti prevence a léčby závislostí. Magdaléna je jako instituce akreditována k provádění 
vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (MŠMT 
2009) - pedagogům poskytuje vzdělání v oblasti primární prevence rizikového chování. Působí také jako odborné školící 
pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a poskytuje stáže budoucím profesionálům v oboru adiktologie. Další 
vzdělávací aktivity na úrovni mezinárodní spolupráce uskutečňuje formou výměnných stáží mezi partnerskými zahraničními 
organizacemi v oblasti sociálních služeb. Tím vytváří příležitosti pro vzájemné mezinárodní sdílení odborných znalostí 
a zkušeností se vzděláváním a odbornou přípravou znevýhodněných osob a skupin (např. nezaměstnaných, drogově 
závislých, zadlužených atp.). 

Konference Evropské federace terapeutických komunit (EFTC) 

Významnou akcí, která přispěla ke zviditelnění české protidrogové politiky v mezinárodním prostředí, byla konference 
Evropské federace terapeutických komunit (EFTC) ve dnech 17. – 20. 9. 2013. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Klinikou 
adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vůbec poprvé se tak v České republice uskutečnilo setkání předních 
evropských i světových adiktologů pracujících v terapeutických komunitách. Po několika letech náročných příprav se do Prahy 
sjelo na 150 odborníků z různých zemí, aby zde diskutovali na témata rozvoje léčby závislostí v terapeutických komunitách, 
výzkumu a vzdělávání v této oblasti či přístupu k různým cílovým skupinám, jako jsou například mladiství nebo osoby s 
duševním onemocněním. Během třídenního setkání se uskutečnilo více než 60 přednášek, workshopů a seminářů za účasti 
více než 50 přednášejících. Byli mezi nimi například George de Leon, zakladatel amerického Národního institutu pro výzkum 
drogových závislostí, prezident EFTC Rowdy Yates či zakladatel EFTC Eric Broekaert. Součástí programu konference byly také 4 
exkurze: do terapeutických komunit Magdaléna a Karlov, Psychiatrické léčebny v Bohnicích a na Kliniku adiktologie.  

Ecett 

Hlavním smyslem českých aktivit v projektu Ecett Leonardo Mobility koordinovaného Magdalénou bylo rozšířit metodu Ecett 
mezi pracovníky terapeutických komunit v ČR. Díky dlouhodobé spolupráci se nám podařilo realizovat 15 stáží pro kolegy z 9 
českých komunit. Nejprve jsme se stážisty definovali oblasti jejich zájmu (například programy pro matky s dětmi, práce s 
klienty s duálními diagnózami aj.). Poté jsme uspořádali přípravný kurz, který zahrnoval seznámení s metodou Ecett a s 
pravidly stáží a také jazykové testy. Ve spolupráci s asistenční službou se nám následně podařilo stážistům vybrat vhodné 
zařízení a program, zkontaktovali jsme je s národními koordinátory a asistovali jsme jim při zajištění všech náležitostí pro 
cestu. Stážisté následně ocenili jak přístup hostitelů, tak sdílené znalostí a zkušeností s kolegy. Všechny stáže byly označeny 
jako užitečné pro praxi v terapeutických komunitách. Na národní AT konferenci v červnu 2013 jsme uspořádali společné 
workshopy všech stážistů a příklady dobré praxe byly představeny taktéž na konferenci EFTC, kterou Magdaléna organizovala 
na podzim téhož roku.  

 

 

 



EVROPSKÉ PROJEKTY V ROCE 2013 

NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

ECEtt Leonardo Mobility 

20112013CZ/11/LLPLdV/VETPRO/134057 I Doba realizace: 1. 9. 2011–30. 5. 2013 

Projekt byl zaměřen na vzdělávání a zvyšování odborných dovedností profesionálů ČR v oblasti léčby závislostí na 
návykových látkách, za pomoci strukturovaných stáží u partnerských organizací v rámci sítě ECEtt (European 
Companionship in Education – training by travel).  

Účastníci projektu mohli sdílet dobrou praxi, získat profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky 
v daném oboru, což přispělo ke zlepšení kvality jimi poskytovaných služeb. V roce 2013 stáž absolvovalo 15 
pracovníků, a to v 5 zařízeních partnerů projektu: CEIS Formazzione (Itálie), Trempoline (Belgie), Kethea (Řecko), 
Proyecto Hombre (Španělsko) a Phoenix Futures (Velká Británie). 

 

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 bylo vytvoření komplexního odborného programu v rámci sociální služby Ambulantní následná 
péče (ANP). Jeho cílem je rozvíjet a posilovat sociální kompetence absolventů dlouhodobé 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. Celkem jsme podpořili 35 klientů, kteří si po ukončení programu následné péče našli zaměstnání, 
samostatné bydlení a byli samostatní a soběstační v běžném životě.  

Významným výstupem projektu bylo vytvoření komplexního metodického dokumentu pod názvem „Operační manuál 
CHRPA Magdaléna, o.p.s., Ambulantní následná péče s podporovaným bydlením a pracovními místy na zkoušku 
2013“, zaměřený na práci s cílovou skupinou v oblasti chráněného a tréninkového bydlení, pracovních míst na 
zkoušku a sociálně-terapeutického programu.  

Cílovou skupinu tohoto programu tvořily osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, a to nejen anamnézou 
závislosti na návykových látkách a dlouhodobým sociálním vyloučením, ale zvláště kumulovanými a kombinovanými 
handicapy, jako jsou nízké či nedostatečné vzdělání, minimální či žádné pracovní zkušenosti a praxe, záznam 
v rejstříku trestů, nízká frustrační tolerance, případně psychiatrická (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 zkoušku ve společnosti Magdaléna, 
o.p.s., 5. Metodické a projektové řízení projektu. 

 

 

 



EVROPSKÉ PROJEKTY V ROCE 2013 

 

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

Za celou dobu realizace projektu jsme podpořili celkem 60 osob, prostřednictvím 4 klíčových aktivit projektu: 
pracovní diagnostika, odborné sociální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, a podpůrné klíčové 
aktivity:projektové a procesní řízení. Jednotlivé klíčové aktivity projektu na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 
Celkem 12 klientů úspěšně ukončilo vzdělávací program rekvalifikačního kurzu a získalo osvědčení o rekvalifikaci. Do 
konce realizace projektu (srpen 2013) jsme zprostředkovali zaměstnání 20 klientům.  

Cílovou skupinu projektu tvořili klienti v nejobtížnější sociální situaci s kombinovanými a kumulovanými handicapy, 
kteří vyžadují zvláštní péči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVROPSKÉ PROJEKTY V ROCE 2013 

 

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji 

CZ.1.04/3.1.00/05.00021 I Doba realizace: 1. 1. 2011 – 30. 11. 2013 

Na konci listopadu 2013 jsme úspěšně ukončili všechny realizované individuální projekty programu Základní síť 
sociálních služeb ve Středočeském kraji. Program byl zaměřen na zajištění poskytování a dostupnosti vybraných 
sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území 
Středočeského kraje. Předmětem individuálních projektů bylo 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 vyhlášek č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. 
Jednalo se o služby sociální prevence, které byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. 

Projekty podpořené sociální služby poskytují pomoc a podporu cílovým skupinám osob na území Středočeského kraje 
za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Cílem sociálních služeb je umožnit 
potřebným osobám, aby v nejvyšší možné míře dosáhly na příležitosti a možnosti, které jim napomáhají plně se 
zapojit do ekonomického, 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. 

Na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené se Středočeským krajem jako realizátorem projektu 
jsme realizovali vybrané sociální služby v rámci Individuálního projektu se svými 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 sdružení Náruč, Diakonie Vlašim, Fond ohrožených dětí – Klokánek 
Hostivice, Pečovatelská služba okresu Benešov, Nalžovický zámek, Farní charita Starý Knín. 

V rámci programu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce 2013 naše organizace přímo realizovala 
či administrativně zajistila tyto služby: 

Terénní programy (Benešov, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Příbram, Rakovník) 
Sociální rehabilitace ambulantní (Benešov, Praha-západ, Příbram) 
Sociálně terapeutické dílny (Příbram, Rakovník) 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Kladno) 
Azylové domy pro matky s dětmi (Benešov) 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Benešov) 
Sociální rehabilitace pobytová (Praha- západ) 

 

 

 

 

 



PR AKTIVITY V ROCE 2013 

PR aktivity 

Za nedílnou součást naší činnosti považujeme budování vztahů s odbornými institucemi, státní správou a 
pochopitelně se širokou veřejností. Pravidelně aktualizujeme internetové stránky a k propagaci využíváme také 
vlastní profilovou stránku na sociální síti Facebook. Zástupci jednotlivých odborných programů se pravidelně účastní 
odborných konferencí a dalších setkání. V roce 2013 jsme se takto prezentovali mj. na AT konferenci pořádané 
Českým adiktologickým institutem, dále na konferenci České asociace streetwork a dalších akcích celorepublikového i 
regionálního charakteru. 

O své činnosti také průběžně informujeme média. Pro Příbramský deník jsme zpracovali informace týkající se činnosti 
našeho Centra adiktologických služeb v Příbrami, omezování rizik spojených s užíváním návykových látek apod. 
Pravidelně se o naší činnosti mohou dozvědět také čtenáři Zpravodaje městečka pod Skalkou, tedy radničního listu 
města Mníšek pod Brdy, kde sídlí naše terapeutická komunita či program následné péče. Novináře zveme také na 
akce, které pořádáme, jako bylo v roce 2013 například slavnostní otevření nových prostor NZDM MeziČas v Benešově 
či Kulturfest.  

K propagaci naší činnosti využíváme samozřejmě také tištěné materiály. V roce 2013 jsme díky mimořádnému grantu 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, zaměřenému na prevenci patologického hráčství, vydali publikaci 
„Gambler – a co s ním?“. Skutečný příběh gamblera doprovází jeho dnešní pohledy, postřehy jeho blízkých a odborné 
komentáře. Publikaci jsme následně distribuovali mezi instituce a odborníky zabývající se léčbou závislostí, do 
knihoven apod. V roce 2013 jsme také aktualizovali brožuru Drogy a vaše děti, určenou zejména rodičům 
dospívajících. Služby zaměřené na snížení rizik spojených s užíváním návykových látek jsme cílové skupině - uživatelů 
těchto látek - v rámci našich terénních a "harm reduction" služeb prezentovali pomocí letáků a také krabiček se 
sirkami, na nichž byly uvedeny kontaktní údaje a základní informace o nabízených službách.  

Vazby s veřejností jsme v roce 2013 upevnili i prostřednictvím sociálního podnikání. Část truhlárny, oddělená od 
sociálně-pracovní rehabilitace klientů, se zaměřila na externí zakázky, zejména na výrobu včelích úlů a dalších potřeb 
pro včelaře a na zakázkovou výrobu nábytku. Tuto nabídku jsme podpořili spoluprací se včelaři v okolí Mníšku pod 
Brdy, kde sídlí naše organizace i truhlářství, a dále také například inzercí v časopise Včelařství. K propagaci naší 
nabídky pro včelaře jsme taktéž uspořádali akci s názvem Medobraní , jež se uskutečnila v prodejně Včelník, kterou 
jsme v roce 2013 otevřeli v Praze.  

Nadále udržujeme blízké vztahy mezi naší terapeutickou komunitou a místní komunitou v Mníšku pod Brdy. Také 
v roce 2013 jsme spolu s občanským sdružením Oáza pořádali únorový karneval, tradiční červnový Pohádkový les a 
vánoční besídku, pro oslavy Velikonoc na místním zámku naši klienti připravili Pašijové hry a s propagačními 
infostánky jsme se představili návštěvníkům Skalecké pouti. Jako součást pracovní rehabilitace naši klienti již tradičně 
připravili dušičkové a adventní dekorace, které jsme následně věnovali jako dárky našim příznivcům. Výrobky našich 
klientů jsme nabídli také na velikonoční a vánoční prodejní výstavě na Krajském úřadě Středočeského kraje.  

 

 

 

 

 



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. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Informace o hospodaření společnosti 

V roce 2013 činila celková výše obratu Magdaléna, o. p.s. 43 365 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení obratu 
společnosti o 4 282 tis. Kč, zejména v důsledku realizace grantů EU. Provoz zařízení a programů jsme financovali jak z 
dotačních titulů, které nám poskytly státní instituce, města či obce v celkové výši 36 142 tis. Kč, tak z finančních 
prostředků získaných vlastní činností (5 800 tis. Kč). Zásadní proměna ve struktuře dotačních zdrojů probíhá v 
posledních třech letech. Dotace na sociální služby, které poskytují standardně MPSV a Krajský úřad Středočeského 
kraje, byly nahrazovány dotacemi z Individuálního projektu Středočeského kraje a dalšími evropskými projekty. V 
loňském roce tak fondy EU financovaly provoz našich služeb z 62 %. Zatímco dotace z místních rozpočtů a státního 
rozpočtu ČR činily pouze 21%. Příjmy společnosti z vlastního hospodaření a dary financujeme činnost obecně 
prospěšných služeb ze 17 %. 

Hospodářský výsledek za rok 2013 činil -699 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek společnosti v roce 2013 ovlivnilo 
zejména financování velkého objemu nákladů z vlastních zdrojů, dále odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve 
výši 380 tis. Kč a neuznané náklady na zdravotní péči fakturované VZP v roce 2012 ve výši 384 tis. Kč., které byly 
zúčtovány až na konci roku 2013. 

Výnosy podle zdrojů v tis. Kč  2011 2012 2013 

Státní a místní rozpočty, dotace EU 21 225 31 536 36 142 

z toho:  dotace ze státního rozpočtu ČR 8 884 7 873 7 837 

 dotace z místních rozpočtů v ČR  494 1 518 1 326 

 dotace z EU (OPLZZ, OPVK, Gruntvig)  3218 7 057 4 664 

 dotace z EU (Individuální projekt SČK) 8 629 15 088 22 315 

Ostatní zdroje – výnosy z vlastní činnosti  5 085 6 297 5 800 

Dary od jednotlivců a firem  750 1 250 1 423 

Celkem  27 060 39 083 43 365 

 

Výhled hospodaření společnosti pro rok 2014 

Hospodaření společnosti v roce 2014 bude ovlivněno zásadní proměnou struktury příjmů. Většina evropských 
projektů, které se doposud podílely na financování služeb společnosti, v roce 2013 skončila. Jedná se o dva projekty 
OPLZZ a Individuální projekt Středočeského kraje. Navazující Individuální projekt již nepočítá s podporou cílové 
klientely drogově závislých. Pro hospodaření naší organizace bude v příštím roce postoj Středočeského kraje a MPSV 
v oblasti dotační politiky. Již s předstihem před ukončením financování sociálních služeb z Individuálního projektu SČK 
jsme vedli intenzivní vyjednávání s představiteli kraje o budoucím objemu dotačních zdrojů z rozpočtu Středočeského 
kraje a MPSV. Předpokládáme proto návrat ke standardnímu způsobu financování sociálních služeb 
pravděpodobným útlumem některých činností vzhledem k reálným možnostem státního rozpočtu a místních 
rozpočtů. Nicméně očekáváme, že klíčové služby pro klienty budou zachovány. 

 

 



ROZVAHA K 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni  
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

 A. Dlouhodobý majetek celkem 24 969 23 639 

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 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 36 863 36 547 

1.  Pozemky 332 332 

2.  Umělecká díla, předměty a sbírky 
  

3.  Stavby 32 240 32 240 

4.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 259 3 948 

5.  Pěstitelské cesty trvalých porostů 
  

6.  Základní stádo a tažná zvířata 32 27 

7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
  

8.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
  

9.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby) 
  

10.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
  

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   100 

1.  Podíly v ovládaných a řízených osobách 
 

100 

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 -11 905 -13 019 

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 -8 404 -9 557 

7.  Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -3 459 -3 426 

8.  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
  

9.  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -31 -25 

10.  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 
  

11.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 
  

 

 

 



ROZVAHA K 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč) 

 
AKTIVA 

Stav k prvnímu dni  
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

B. Krátkodobý majetek celkem 21 731 9 051 

 B.I. Zásoby celkem 587 592 

1.  Materiál na skladě 386 437 

2.  Materiál na cestě 
  

3.  Nedokončená výroba 
  

4.  Polotovary vlastní výroby 
  

5.  Výrobky 184 114 

6.  Zvířata 17 14 

7.  Zboží na skladě a v prodejnách 
 

27 

8.  Zboží na cestě 
  

9.  Poskytnuté zálohy na zásoby 
  

 B.II. Pohledávky celkem 16 014 7 964 

1.  Odběratelé 6 983 5 032 

2.  Směnky k inkasu 
  

3.  Pohledávky za eskontované cenné papíry 
  

4.  Poskytnuté provozní zálohy 5 423 1 343 

5.  Ostatní pohledávky 14 
 

6.  Pohledávky za zaměstnanci 30 2 

7.  Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 
  

8.  Daň z příjmu 239 114 

9.  Ostatní přímé daně 
  

10.  Daň z přidané hodnoty 
  

11.  Ostatní daně a poplatky 
  

12.  Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 
 

189 

13.  Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 
  

14.  Pohledávky za účastníky sdružení 
  

15.  Pohledávky z pevných termínových operací 
  

16.  Pohledávky z emitovaných dluhopisů 
  

17.  Jiné pohledávky 108 83 

18.  Dohadné účty aktivní 3 217 1 201 

19.  Opravná položka k pohledávkám 
  

 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 385 411 

1.  Pokladna  49 197 

2.  Ceniny 2 5 

3.  Účty v bankách 334 209 

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 4 745 84 

1.  Náklady příštích období 93 84 

2.  Příjmy příštích období 4 652 
 

3.  Kursové rozdíly aktivní 
  

  AKTIVA CELKEM 46 700 32 690 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč) 

Název položky 
Činnosti 

hlavní hospodářská celkem 

 A. Náklady        

 A.I. Spotřebované nákupy celkem 7 193 174 7 367 

1.  Spotřeba materiálu 6 148 35 6 183 

2.  Spotřeba energie 1 045 57 1 102 

3.  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 
   

4.  Prodané zboží 
 

82 82 

 A.II. Služby celkem 10 733 4 10 737 

1. Opravy a udržování 2 362 
 

2 362 

2. Cestovné 476 
 

476 

3. Náklady na reprezentaci 28 
 

28 

4. Ostatní služby 7 867 4 7 871 

 A.III. Osobní náklady celkem 24 008   24 008 

1. Mzdové náklady 17 905 
 

17 905 

2. Zákonné sociální pojištění 5 798 
 

5 798 

3. Ostatní sociální pojištění 
   

4. Zákonné sociální náklady 305 
 

305 

5. Ostatní sociální náklady 
   

 A.IV. Daně a poplatky celkem 119   119 

1. Daň silniční 
   

2. Daň z nemovitostí 
   

3. Ostatní daně a poplatky 119 
 

119 

 A.V. Ostatní náklady celkem 346   346 

1.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
   

2.  Ostatní pokuty a penále 52 
 

52 

3.  Odpis nedobytné pohledávky 19 
 

19 

4.  Úroky 73 
 

73 

5.  Kursové ztráty 23 
 

23 

6.  Dary 9 
 

9 

7.  Manka a škody 30 
 

30 

8.  Jiné ostatní náklady 140 
 

140 

 A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 1 483 3 1 486 

1. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 483 
 

1 483 

2. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
   

3. Prodané cenné papíry a podíly 
   

4. Prodaný materiál 
 

3 3 

5. Tvorba rezerv 
   

6. Tvorba opravných položek 
   

 A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem       

1. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 
   

2. Poskytnuté členské příspěvky 
   

 A.VIII. Daň z příjmů celkem       

1. Dodatečné odvody daně z příjmů 
   

  NÁKLADY CELKEM 43 882 181 44 063 

 

 

 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč) 

Název položky 
 Činnosti  

hlavní hospodářská celkem 

 B. Výnosy         

 B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem  1 971 508 2 479 

1.  Tržby za vlastní výrobky 631 
 

631 

2.  Tržby z prodeje služeb 1 340 427 1 767 

3.  Tržby za prodané zboží 
 

81 81 

 B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 21   21 

1. Změna stavu zásob nedokončené výroby 22 
 

22 

2. Změna stavu zásob polotovarů 
   

3. Změna stavu zásob výrobků 
   

4. Změna stavu zvířat -1 
 

-1 

 B.III. Aktivace celkem 364   364 

1.  Aktivace materiálu a zboží 364 
 

364 

2.  Aktivace vnitroorganizačních služeb 
   

3.  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
   

4.  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
   

 B.IV. Ostatní výnosy celkem 2 774 109 2 883 

1.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
   

2.  Ostatní pokuty a penále 
   

3.  Platby za odepsané pohledávky 
   

4.  Úroky 3 
 

3 

5.  Kursové zisky 31 
 

31 

6.  Zúčtování fondů 1 175 
 

1 175 

7.  Jiné ostatní výnosy 1 565 109 1 674 

 B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtovaných rezerv a opravných položek celkem 41 7 48 

1.  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 41 
 

41 

2.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
   

3.  Tržby z prodeje materiálu 
 

7 7 

4.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
   

5.  Zúčtování rezerv 
   

6.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
   

7.  Zúčtování opravných položek 
   

 B.VI. Přijaté příspěvky celkem 1 427   1 427 

1.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 
   

2.  Přijaté příspěvky (dary) 1 427 
 

1 427 

3.  Přijaté členské příspěvky 
   

 B.VII. Provozní dotace celkem 36 142   36 142 

1.  Provozní dotace 36 142 
 

36 142 

  VÝNOSY CELKEM 42 740 624 43 364 

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním (rozdíl mezi výnosy a náklady) -1 142 443 -699 

 
Daň z příjmů 

   

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -1 142 443 -699 

 

 



DĚKUJEME VŠEM  

poskytovatelům státních dotací,  
grantů a soukromých darů,  
kteří nás v roce 2013 podpořili  
a spolupracovali s námi.  

Díky nim jsme mohli pomáhat  
v boji se závislostí těm,  
kteří to potřebují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODPOŘILI NÁS V ROCE 2013 
 

  

 
   

 
 

            

 

                                    
 

                   

 

 

    

    

   

 

 

 



PODPOŘILI NÁS V ROCE 2013 

Státní instituce, města, obce, místní úřady  

Evropský sociální fond: 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Program Leonardo da Vinci 

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 2 

Úřad městské části Praha 3 

Úřad městské části Praha 8 

Úřad městské části Praha 12 

Městský úřad Benešov 

Městský úřad Beroun 

Městský úřad Dobříš  

Městský úřad Kolín 

Obecní úřad Olbramovice  

Městský úřad Příbram  

Městský úřad Týnec nad Sázavou  

Městský úřad Vlašim 

Městský úřad Votice 

 

 

Sponzoři, donoři a podporovatelé 

Milan Bělohlávek  

Irena Bumbová 

Vladislav David 

David Dvořák 

Lucie Dvořáková 

MUDr. Michael Chudan 

Hana Nováková 

Ing. Zdeňka Slivenecká  

Ing. Petr Slivenecký 

Zdeněk Valtr  

Milada Vejvodová 

JUDr. Zdeněk Wieg  

Ludmila Winterlingová  

 

Alkatria, a.s. 

DLOUHÝ I.T.A. CZ, s.r.o. 

Drůbežárna Hořešovice, s.r.o. 

KENWEX, a.s. 

MAMA CAR, a.s. 

Potravinová banka Praha, o. s. 

RAVEKA, s.r.o. 

SALTIC, s.r.o. 

TAXPA, s.r.o. 

TELinvest, s.r.o.

 

 

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

 

 

 

 



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: www.magdalena-ops.cz  

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

MUDr. Petr Nevšímal 

ředitel společnosti  

Tel.: 318 599 124  

Mobil: 603 867 385  

E-mail: nevsimal@magdalena-ops.cz 

 

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 

Mgr. Zora Kasiková 

PR manažerka 

Mobil.: 734 152 141 

E-mail: kasikova@magdalena-ops.cz 

 

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 

Pavel Král 

vedoucí projektové kanceláře 

E-mail: kral@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  

 

Bc. Iveta Neradová 

vedoucí NZDM MeziČas 

Na Bezděkově 2004, 256 01 Benešov 

Mobil: 739 570 998 

E-mail:neradova@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 

odborný ředitel harm reduction služeb 

vedoucí terénních programů  

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  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II  

Mobil: 733 193 646  

E-mail: ambulance@magdalena-ops.cz  

 

REZIDENČNÍ 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  

 

Mgr. František Jírový 

příjem klientů 

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 

Mobil.: 737 797 012 

E-mail: hejnic@magdalena-ops.cz  

 

TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA 

Miloš Sýkora 

vedoucí truhlárny  

Mobil: 734 152 137 

E-mail: truhlarna@magdalena-ops.cz 
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Výroční zpráva 2013 

Magdaléna, o.p.s. 

 

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností,  

vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl O, vložka 29. 

 

Rok založení: 1997 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

IČ: 256 17 401 

Bankovní spojení: Česká spořitelna,  

č. ú. 388061319/0800 

 

Sídlo organizace: 

Včelník 1070 

252 10 Mníšek pod Brdy 

Česká republika  

tel.: +420 318 599 124 

fax: +420 318 599 260 

e-mail: info@magdalena-ops.cz 

www.magdalena-ops.cz 

 

 

 

Správní rada obecně prospěšné společnosti Magdaléna schválila výroční zprávu  

s doporučením Dozorčí rady na svém zasedání dne 26. června 2014.   

 

 

 

Výroční zprávu zpracovali: 

MUDr. Petr Nevšímal 

Ing. Kateřina Marhoulová 

Mgr. Zora Kasiková 

Vedoucí jednotlivých programů 

 

Foto: Tatiana Kitaeva (str. 14, 16), Zora Kasiková (str. 2, 4, 24, 30, 37) 

 

 

 

© Magdaléna, o.p.s. 2014 
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