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Kdo jsme a co nabízíme
Již 20 let poskytuje obecně prospěšná společnost Magdaléna sociální a zdravotní služby lidem za-
saženým závislostí a jejich blízkým. Zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a provázaných pro
gramů: nízkoprahové a terénní služby pro aktivní uživatele drog jsou často první a někdy jedinou pro
fesionální službou, s níž se setkávají, a mohou být odrazovým můstkem k dalším krokům. Ambulantní 
a rezidenční léčba závislostí cílí na změnu životního postoje a míří k částečné nebo úplné abstinenci. 
Doléčování v ambulantní nebo pobytové formě pomáhá absolventům léčby dosažené výsledky udržet 
a hledat nová řešení krizových situací, včetně prevence nebo včasného zpracování relapsu. 

Práce s lidmi na okraji společnosti nás přivedla i k hledání hlubších příčin životních krizí jednotlivce a naše 
víra v jejich komplexní řešení vedla ke vzniku Centra primární prevence, jehož posláním je preventivní 
práce s dětmi a mládeží nejen na poli závislostí. Vedle přímé práce s dětmi a mladými lidmi na školách 
nabízíme také vzdělávání pedagogů a poradenství na poli prevence rizikového chování mládeže školám.

Stavíme na principu partnerské podpory, pružně a cíleně reagujeme na individuální potřeby každého člo
věka. Snažíme se tím zlepšit kvalitu života našich klientů tak, aby mohli v maximální možné míře vést 
a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti. Snižujeme zdravotní a sociální rizika 
spojená s užíváním návykových látek a chráníme společnost před jeho negativními dopady. 

Kde působíme?

Rakovník
Kolín

Praha

Praha-východ

BenešovPříbram

Beroun Mníšek
pod Brdy

•  Programy primární prevence
• Ambulantní léčba
•  Ambulantní doléčovací program
•  Chráněné bydlení
•  Rezidenční péče v terapeutické 

komunitě
•  Rezidenční program pro klienty 

s duální diagnózou
•   Kontaktní a poradenské služby
• Terénní program

Ve Středočeském kraji a Praze  
jsme tu pro vás 20 let a nabízíme  
tyto služby:
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Rubrika

Kdo tvoří náš tým

Petr 
Nevšímal

ředitel 
do 25. 1. 2017

Ondřej Sklenář
ředitel 

od 26. 1. 2017;
odborný ředitel 

Programů 
snižování rizik 

(do 1/2017)

Kateřina Marhoulová   ↘ projektová kancelář 
ekonomická ředitelka  ↘ účtárna 
  ↘ personalistika

Vilém Schubert 
vedoucí provozu  ↘ provoz

Johana Růžková  ↘ PR 
PR manažerka   ↘ dobrovolnictví

Hana Lukešová 
vedoucí CPP 

 ↘ centrum primární prevence (CPP)
  — všeobecná a selektivní prevence 
  — preventivní servis pro školy
  — vzdělávání pedagogů 
  — adaptační a harmonizační kurzy
  — Nízkoprahové zařízení pro děti a mládežHelena Fialová
odborná garantka 
CPP

Petr Nevšímal  ↘ léčebné a resocializační programy
odborný ředitel  — adiktologické ambulance
od 2/2017  — terapeutická komunita 
  — programy následné péče
   – chráněný pracovní program 
   – chráněné bydlení 

Jiří Zatřepálek  ↘ programy snižování rizik 
odborný ředitel  — terénní programy
od 2/2017  — kontaktní a poradenské služby
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Rubrika

Supervizoři
Frouzová Magdaléna, Holeyšovský Jan, 
Kuncová Regina, Prokeš Martin,  
Randák Dušan, Stiburek Milan, 
Strašrybková Judita, Šedivá Dana,  
Šikl Jan, Titman Martin,  
Zahradník Michal

Dozorčí rada
Tomáš Havlíček  
Jaromír Holec  
Mária Horynová

Správní rada
Jan Dlouhý (předseda)
Petr Digrin  
Pavla Doležalová  
Miloš Navrátil 
Petr Steklý 
Jiří Zápal 

zaměstnaců externích  
spolupracovníků

supervizorů114272

Zaměstnanci

Arnoldová Jitka, Balatová Anna, Bayerová Pavla, Bouška Jiří, 
Bradáčová Milena, Brázdová Klára, Bryndačová Kateřina, 
Buchta Petr, Čížkovská Dominika, Dintar Jiří, Dolejší 
Markéta, Dvořák Daniel, Effenberger Zdeňka, Fialová Helena, 
Formánková Tereza, Fröhlichová Michaela, Gufra Ester, 
Hanzal Pavel, Hašková Saša, Havlíčková Michala, Hodačová 
Markéta, Chaloupková Magdalena, Jágl Vojtčch, Janda Michal, 
Jičinská Lucie, Jinochová Gabriela, Jírový František, Jocovová 
Martina, Karbanová Eva, Koubová Markéta, Král Pavel, Král 
Tomáš, Krejčíková Lucie, Kučerová Veronika, Lukešová Hana, 
Marhoulová Kateřina, Mikolášková Iveta, Nálepová Hana, 
Nechybová Sandra, Neradová Iveta, Nevšímal Petr, Novotná 
Renáta, Pavlíčková Galina, Pešek Martin, Počtová Monika, 
Púčiková Dominika, Rataj Martin, Růžičková Vendula, Růžková 
Johana, Salcman Miroslav, Sen Amrit, Schubert Vilém, Sixta 
Václav, Sklenař Ondřej, Soukalová Veronika, Steklá Markéta, 
Sýkora Miloš, Šiklová Gabriela, Šimáková Klára, Šťastná 
Veronika, Štvánová Petra, Šubrt Stanislav, Tancošová Eva, 
Täubnerová Marion, Tumlířová Renáta, Vachalíková Petra, 
Vaňková Kateřina, Vavřincová Hana, Zajíčková Klára, Zatřepálek 
Jiří, Zemanová Sabina, Zoubková Marcela.

Externisté

Baumová Kristýna, Boráková Eva, Bradáč František, Brichová 
Marie, Bydžovská Tereza, Čalovka Ondřej, Fára Milan, Fejtová 
Blanka, Floriánová Edita, Havlíčková Martina, Holeček Martin, 
Horčík Bedřich, Chezeaud Thomas, Chmelová Daniela, 
Chocholat Radek, Jandáč Tomáš, Karchňáková Zuzana, 
Kostka Michael, Kučerová Jaroslava, Kulhavý Lukáš, Laliková 
Jana, Listík František, Lokajíčková Renáta, Matysová Marcela, 
Nečasová Dagmar, Nechyba David, Nerudová Kateřina, 
Pavlasová Lenka, Pavlenková Lenka, Poláchová Petra, Rákosník 
Daniel, Růžičková Linda, Shimada Mark, Skácelová Lenka, 
Smlk Michal, Šejvl Jaroslav, Škvorová Kamila, Šťastná Denisa, 
Vavřincová Jana, Vránová Zuzana, Walter Roman, Zmeková 
Barbora.



Každý člověk je důležitý…

Někdo tím,  
kým je,  
jiný tím, jaký je,  
a většina tím,  
kým se může stát.
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Vážení přátelé,
v této Výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Magdaléna za rok 2016 se můžete dozvědět, co pod
statného se u nás stalo i jak jsme naplňovali naše poslání. Věříme, že z toho budete mít radost stejně jako my.

Jako nejdůležitější vnímáme, že se podařilo završit mnohaletý proces vývoje řízení společnosti směrem 
k profesionální, stabilní a dynamické organizaci. Jeho součástí byly změny nastavení rozhodovacích pro
cesů, posílení projektového a ekonomického týmu, systémové členění služeb a upevnění středního ma
nagementu. Jako poslední zásadní krok jsme uskutečnili změnu ředitele organizace, abychom posílili její 
nezávislost na jednotlivcích a přinesli nové podněty pro další rozvoj. Petr Nevšímal rezignoval na svou 
funkci na konci roku a od ledna 2017 se jejího vedení ujal Ondřej Sklenář.

Významný rozvoj nastal i ve službách. Doléčovací program na Včelníku (jako jedno z prvních zařízení 
v ČR) otevřel pobytovou službu pro klienty s duální diagnózou, Doléčovací centrum v Podolí zvýšilo svou 
kapacitu o třetí tréninkový byt, Centrum primární prevence rozšířilo svou činnost do Prahy, zdravotní 
péče adiktologických ambulancí začala být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vedle toho jsme 
prohloubili spolupráci s dalšími institucemi neziskového sektoru, obcemi, městy a Středočeským krajem, 
s kterými společně realizujeme sociální a zdravotní služby a plánujeme jejich rozvoj. 

V letošním roce oslaví Magdaléna dvacáté výročí od založení.  Ušla dlouho cestu, kterou by nebylo možné 
projít bez vás – našich kolegů, podporovatelů, donátorů a spolupracujících institucí. Velmi si Vaší podpory 
vážíme a věříme, že naše společné úsilí má smysl a své významné místo ve společnosti. Pojďte si s námi 
užívat radost z výsledků naší práce. Vše potřebné k tomu najdete v této výroční zprávě. 

Petr Nevšímal a Ondřej Sklenář
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Jaké služby nabízíme

Dětem a mládeži 
školám a pedagogům
Programy primární prevence  
pro základní a střední školy:

Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež (MeziČas) 
MeziČas je otevřené a vstřícné prostředí, 
kam mohou děti a mladí lidé z Benešovska 
přijít kdykoli během otevírací doby. 
Najdou tu pomoc a podporu při osobních 
problémech, potížích ve škole nebo se 
tu jen setkají ve volném čase, který by 
jinak trávili na ulici. Program NZDM tvoří 
odborníci z oblasti prevence, psychologie 
a sociální práce. Služba je zdarma a bez 
objednání.

⁃Vzdělávání  
pedagogů
V souladu s mezinárodními 
trendy školíme tak, aby  
pedagogové uměli 
preventivně pracovat 
s třídami po celý školní  
rok sami.

Odborné 
poradenství
Poskytujeme poradenství 
školám a školním 
preventistům.

Interaktivní 
preventivní bloky  
na školách
Naši lektoři pomáhají 
žákům rozvíjet mezilidské 
vztahy, upevnit hodnotový 
žebříček, přijmout zdravý 
životní styl a díky tomu 
celkově ukotvit jejich 
zrající osobnost. Součástí 
prevence jsou i adaptační 
a harmonizační kurzy pro 
třídní kolektivy.

Primární prevence 
mimo školu:
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Jaké služby nabízíme

Závislým a jejich blízkým
Programy léčby závislostí a resocializace

Kontaktní  
a poradenské služby 
Nejdostupnější služba pro 
závislé poskytující anonymní, 
diskrétní sociální a zdravotní 
poradenství.  
Absence perzekučního prvku 
podporuje důvěru klienta 
a může vést k motivaci rizikový 
životní styl opustit.

Terénní služby 
Pracovníci terénních programů 
vycházejí závislým vstříc přímo 
v jejich přirozeném prostředí. 
Aktivně klienty vyhledávají 
a nabízejí nejen výměnu 
injekčního materiálu, sociální 
a zdravotní poradenství, ale 
především podporu, která 
může být prvním krokem 
k nalezení motivace drogový 
životní styl opustit.

Léčebné programy 
(rezidenční a ambulantní) 
cílí k úplné abstinenci 
od návykových látek 
a k hloubkové proměně 
životních postojů klienta  
tak, aby byl schopen se 
svobodně rozhodnout o svém 
dalším životním směřování 
mimo drogovou komunitu.

Doléčovací programy
(rezidenční a ambulantní) 
podporují klienty 
v dosažených výsledcích 
z léčby, pomáhají v orientaci 
v nové životní  
roli (například podporou  
při hledání profesního 
uplatnění či náplně 
volného času) a ošetřují 
prevenci relapsu, případně 
jej pomáhají zpracovávat 
a překonat. 

Programy snižování rizik

Ambulantní  
doléčovací  
program

CHRPA – 
následná péče: 
–  chráněné 

bydlení
–  chráněný 

pracovní 
program

Rezidenční 
program pro 
klienty s duální 
diagnózou

Adiktologické 
a psychiatrické 
ambulance

Terapeutická 
komunita
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Snižování rizik

 422
 klientů

 30 578 241
 vyměněné inj. stříkačky  nalezené  
  inj. stříkačky

 41 668 72 246
 vyměněné inj. stříkačky  vyměněné inj. stříkačky  
  celkem

 543 
 klientů

Rok 2016 v číslech

Primární prevence

40 3 219 150 214
 škol žáků tříd pedagogů

163  3 583   9+
 klientů počet poskytnutých rozšíření věkové 
  služeb hranice dětí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Benešově celkem využilo:

Terénní programy

Kontaktní centra

Ve Středočeském kraji a Praze za rok 2016 prošlo našimi programy:
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493 91
 klientů blízkých

29 58
 klientů blízkých

103 12
 klientů gamblerů

 30 25
 pracovní získali práci 
 poradenství

 34 3
 chráněné bydlení byty

 8
 lůžková kapacita

Rok 2016 v číslech

Adiktologické  
a psychiatrické  

ambulance

Terapeutická  
komunita

Rezidenční program 
pro klienty s duální 

diagnózou

Ambulantní  
doléčovací 

program

CHRPA –  
následná péče

–→ 2x více  
než v r. 2015

–→ nově vzniklá  
služba od 09/2016

–→ v r. 2016 otevřen  
další byt v Praze

Léčba závislostí a resocializace
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Vše o našich službách

Primární prevence
V programu primární prevence nabízíme služby, jejichž hlavním cílem je předcházení či oddalová-
ní rizikového chování dětí a dospívajících. Prostřednictvím návštěv ve školách otevíráme témata 
jako dospívání, bezpečí na internetu, hranice a pravidla, sebepřijetí, podpora zdravých a fungujících 
sociál ních vztahů a mnoho dalších. Vzdělávací programy připravuje naše Centrum primární preven-
ce. S cílo vou skupinou upřednostňujeme dlouhodobou návaznou spolupráci, která vytváří bezpečí 
a reál ný vztah dítěte s dospělým, připraveným zodpovědět sebeodvážnější dotazy či pomoci v přípa-
dě po tře by. Mimoškolní přímý kontakt s dětmi a dospívajícími zajišťuje na Benešovsku Nízkoprahové 
za ří zení pro děti a mládež MeziČas.

Neméně důležitou cílovou skupinou jsou samotní pedagogové a učitelé, kteří jsou pro nás cennými 
partnery ve snaze držet krok se současnými dětmi a dospívajícími. Pedagogy vzděláváme tak, aby si 
zároveň s preventivními tématy ve své třídě dovedli poradit sami a byli tak platnými průvodci ná-
ročným životním obdobím, jímž děti a dospívající procházejí.

Centrum primární prevence
Mníšek pod Brdy
Centrum primární prevence 
Hana Lukešová, vedoucí 
T: 731 625 960  
E: prevence@magdalenaops.cz 

Rok 2016 byl pro Centrum významný hlavně na poli vzdělávacích aktivit. Stále častěji se na nás obrací ve
de ní škol se zájmem o proškolení celých pedagogických sborů, což je efektivní zejména v celkovém na
stavení školy, která v tu chvílí mluví stejným jazykem a má stejné informace a dovednosti. Za velký úspěch 
považujeme otevření dvouletého kurzu Specializačního studia pro školní metodiky. Kurz dává me todikům 
potřebný soubor informací a schopností pro koordinaci prevence na jejich škole. 

V oblasti dlouhodobých programů pro žáky se lektorský tým zaměřil na vytvoření metodiky adaptačních 
kurzů a programů pro 6. třídy. Zaznamenali jsme zvýšený zájem škol o kurzy tzv. selektivní prevence, která 
se zaměřuje např. na problematické vztahy ve třídách. Uplynulý rok byl pro nás rokem nadhledu, progresu 
a inspirace.

Mníšek pod Brdy
Centrum primární prevence 
Helena Fialová, odborná garantka 
T: 737 284 597 
E: fialova@magdalenaops.cz
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Vše o našich službách

Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež – MeziČas

Benešov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas
Iveta Neradová, vedoucí NZDM MeziČas 
T: 739 570 998 
E: neradova@magdalenaops.cz 
FB: MeziČas NZDM Magdaléna

V roce 2016 jsme splnili zakázku města Benešov a mladších zájemců o službu tím, že jsme rozšířili naši 
cílovou skupinu o děti a mládež ve věku 9–11 let; s tím souvisí úprava otevírací doby na 13–18 hod. v každý 
všední den. Vzhledem k prudkému zvýšení zájmu o službu jsme přijali do týmu tři nové kolegy. Připravili 
jsme tradiční i méně tradiční program zahrnující workshopy, kreativní dílny, letní lenošení u vody, sérii 
přespávacích preventivních akcí nebo fotbalový turnaj napříč nízkoprahovými kluby Středočeského kraje. 
Začali jsme pořádat pravidelné dny pro veřejnost, kdy do klubu mohou přijít rodiče, prarodiče, učitelé, 
zkrátka všichni, kteří nespadají do cílové skupiny. Vyjeli jsme na náš historicky první pracovní výjezd, po
kračovali ve výmalbě klubu, jezdili na výměnné stáže a setkání pracovních skupin. Posílili jsme také odbor
né poradenství, které nabízí pomoc komukoli, kdo řeší otázky výchovy a vztahů v rodině. Jako návaznou 
službu jej využívá také Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) města Benešov.
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Vše o našich službách

Léčba závislostí a resocializace
Léčebné programy a sociální rehabilitace nabízejí klientům individuální přístup, přijetí v krizové život-
ní situaci a možnost zastavení a přehodnocení dosavadního způsobu života. Podporujeme klienty, aby 
byli schopni ukončit své sebezničující chování a hledali jiná řešení. Základním předpokladem úspěchu 
léčby je nalézt vnitřní řád, smysl života, pravdivé vztahy s blízkými lidmi a abstinence od drog.

Ambulantní léčba poskytuje klientům orientaci v jejich životní situaci a směřování ven z kruhu závis-
losti. Doléčování pomáhá klientům měnit náhled a způsob řešení krizových situací a podporuje při 
hledání zaměstnání a samostatného bydlení. Rezidenční programy se u klientů zaměřují na hlubo-
kou proměnu sebe sama a vlastní role ve vztazích s druhými, aby mohli dojít k nalezení smysluplné 
životní cesty. 

Psychiatrické a adiktologické ambulance

Do čtyř ambulancí – v Mníšku pod Brdy, Berouně, Kolíně a PrazePodolí – docházela většina klientů dlou
hodobě a systematicky usilovala o osvobození od závislosti a udržení abstinence. Zhruba třetina klientů 
pak využila alespoň jednorázového setkání nebo se rozhodli pokračovat v pobytové formě léčby v psychi
atrických nemocnicích a terapeutických komunitách. 

V rámci projektu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se naše ambulance staly spolu se zaříze
ními dalších partnerských organizací páteří sítě ambulantní pomoci patologickým hráčům ve Středočes
kém kraji. Součástí projektu je i webový rozcestník pomoci www.F63.cz a související kampaň. 

Od r. 2016 se naše ambulance staly součástí pilotního projektu adiktologické péče Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, podílíme se tedy na ukotvení péče o závislé do uceleného systému zdravotnické péče hrazené 
ze zdravotního pojištění.

Mníšek pod Brdy 
Psychiatrická AT ambulance  
Tereza Formánková 
psychiatr
T: 733 193 646, 318 599 190
E: formankova@magdalenaops.cz

Kolín  
Psychiatrická AT ambulance  
Gabriela Jinochová 
lékařka
T: 733 193 646
E: ambulance@magdalenaops.cz

Beroun
Adiktologická ambulance  
Magdaléna – Beroun
Ondřej Sklenář, vedoucí
T: 734 622 261
E: ambulance.be@magdalenaops.cz

Praha 4 – Podolí 
Adiktologická ambulance 
Magdaléna – Podolí 
Jiří Bouška, vedoucí 
T: 739 639 119
E: podoli@magdalenaops.cz
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Terapeutická komunita

Mníšek pod Brdy  
Terapeutická komunita Magdaléna 
Pavel Hanzal, vedoucí programu  
T: 737 284 599 (kancelář), 737 284 599 (vedoucí) 
E: komunita@magdalenaops.cz 

Na Včelníku u Mníšku pod Brdy poskytujeme dvacátým rokem léčbu klientům, pro něž je „kompletní re
konstrukce života“ v podobě ročního pobytu často jedinou možností, jak porazit závislost. Program je 
postaven na principu intenzivního soužití a péče o společné prostředí, téměř jako je tomu v rodině. Klienti 
a klientky přijímají postupně v průběhu léčby větší míru odpovědnosti za chod komunity i za druhé. Jejich 
upřímný zájem o změnu sebe sama a o ostatní podporuje ucelený terapeutický přístup, skládající se ze 
skupinové i individuální, pracovní a expresivní terapie, práce s rodinou a zážitkových výjezdů. 

V uplynulém roce jsme využili příležitosti Roku Milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem a s klien
ty zorganizovali řadu akcí pro místní obyvatele, děti i seniory. Uspořádali jsme také 18. ročník kulturního 
festivalu terapeutických komunit z Čech a Slovenska. Zabývali jsme se obornými otázkami spojenými s ko
munitní léčbou patologického hráčství.

CHRPA – následná péče

Služba pokračovala v uplynulém roce ve specializaci zaměření na dvě různé cílové skupiny. Pro klienty 
s kombinací závislosti a přidružených psychiatrických potíží (tzv. duální diagnóza), kteří propadají sociál
ními či zdravotními službami a potřebují vyšší míru podpory, vznikl na Včelníku nový a v rámci České re
publiky unikátní program. Poskytuje intenzivní individuální a skupinovou terapii, pracovní terapii a klade 
důraz na spolupráci s rodinou. Obnovilo se tak také propojení s terapeutickou komunitou nejen na úrovni 
týmů, ale i klientů.

Druhá větev programu CHRPA se zaměřuje na klienty s větší mírou samostatnosti a schopností obstát 
v přirozeném prostředí velkoměsta. Pro tyto klienty jsme pronajali již třetí tréninkový byt a zvýšili tak 
kapacitu bydlení na 12 lůžek. Během podzimu probíhaly přípravy na spojení této části programu s Doléčo
vacím centrem v Podolí. CHRPA je živý organismus, který se vyznačuje pružností a schopností reagovat na 
aktuální podmínky a potřeby klientů.

Mníšek pod Brdy 
Program pro klienty s duální 
diagnózou CHRPA (od 9/2016) 
Markéta Dolejší 
vedoucí programu 
T: 737 284 696 
E: dolejsi@magdalenaops.cz

Mníšek pod Brdy 
CHRPA – následná péče 
(chráněné bydlení  
a pracovní program)
Martin Rataj, ved. programu
T: 318 599 125, 737 284 598
E: rataj@magdalenaops.cz
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Vše o našich službách

Ambulantní doléčovací program
Praha 4 – Podolí
Doléčovací centrum Magdaléna – Podolí  
Jiří Bouška
vedoucí programu
T: 241 409 838, 739 639 119
E: podoli@magdalenaops.cz

Podporujeme klienty při návratu do běžného života, při hledání práce, při přijetí zdravého životního stylu 
a při hledání a navazování normálních a zdravých mezilidských vztahů. Jsme posledním článkem služeb 
a při jeho dokončení se zvyšuje pravděpodobnost udržení abstinence klienta téměř dvojnásobně. Program 
je určen pro klienty s náhledem na vlastní závislost a s motivací k dlouhodobé abstinenci a pro jejich ro
diče, partnery či jiné blízké osoby. Při individuální i skupinové práci využíváme bezpečí, vstřícnost a ote
vřenost ve vztazích. 

V uplynulém roce jsme zaznamenali nárůst počtu klientů závislých na návykovém chování a zdvojnáso-
bil se počet čistých „hráčů“ (hráčů, kteří neberou drogy). Trvalý zájem o skupinovou terapii vyústil ve čtyři 
skupinová sezení týdně pro klienty v různých fázích léčby.
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Snižování rizik
Programy pro snižování rizik jsou velmi často první odbornou službou, se kterou uživatelé drog při-
chází do kontaktu. Jejich cílem je snížení rizik při užívání návykových látek (například zabráněním 
přenosu infekčních onemocnění), případně zprostředkování následné léčby. Zároveň chrání veřej-
nost před důsledky užívání drog všeobecně – například sběrem použitých stříkaček na veřejných 
prostranstvích.

Prvním typem služby jsou kontaktní a poradenská centra v Příbrami a Benešově. Sem mohou uživate-
lé drog zdarma a anonymně přijít ve stanovených otevíracích hodinách a využít nabízených služeb – 
například výměny injekčních stříkaček, sociálního poradenství nebo testování na infekční nemoci. 
Druhou formou jsou terénní programy, jejichž pracovníci vyrážejí za klienty přímo do vytipovaných 
lokalit ve městech a jejich okolí. Poskytují své služby v regionech Benešovko a Praha-východ, Beroun-
sko a Rakovnicko, Příbramsko a Praha-západ. 

Oba typy služeb dohromady (terénní programy, kontaktní a poradenské služby) poskytují tzv. Centra 
adiktologických služeb (CAS). 

Centrum adiktologických služeb Příbram
 · kontaktní a poradenské služby
 · terénní program pro Příbramsko a Prahuzápad

Centrum adiktologických služeb Příbram 
Hana Vavřincová 
vedoucí Centra adiktologických služeb  
T: 318 622 010, 739 612 018  
E:  vavrincova@magdalenaops.cz,  

cas.pb@magdalenaops.cz

I přes personální nesnáze se nám podařilo udržet stabilní a pravidelné služby. Výrazný nárůst jsme za
znamenali u služby poradenství, a to jak zvýšením kapacity, tak rozšířením o cílovou skupinu gamblerů. 
V kontaktním centru nám v druhém pololetí výrazně ubylo klientů, avšak příčiny byly veskrze pozitivní – 
buď se jim povedly zásadní životní kroky, jako najít zaměstnání nebo bydlení, nebo nastoupili do léčeb
ných programů. V terénním programu se nám postupně daří pronikat na uzavřenou drogovou scénu, a to 
díky spolupráci s tzv. externí spolupracovnicí (aktivní uživatelkou drog), která zprostředuje kontakt mezi 
naší službou a skrytými uživateli drog. V rámci terénního programu jsme byli velmi aktivní na letních hu
debních festivalech v regionu, kam vyjíždíme vybaveni alkotesterem, abychom přítomným řidičům pomoh
li po noční zábavě zjistit, jestli už je bezpečné sednout za volant.
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Centrum adiktologických služeb Benešov
 · kontaktní a poradenské služby
 · terénní program pro Benešovsko a Prahuvýchod 

Centrum adiktologických služeb Benešov
Jiří Zatřepálek 
odborný ředitel programu snižování rizik 
vedoucí Centra adiktologických služeb  
T: 739 308 401
streetmobil: 737 797 014  
E:  zatrepalek@magdalenaops.cz , cas.bn@magdalenaops.cz 

Z hlediska množství klientů a vykonané práce se nám povedlo udržet službu na zavedeném standardu 
předchozích let. V terénním programu jsme ovšem zaznamenali nárůst počtu vyměněných injekčních stří
kaček. Může za to jistě zčásti specifický fenomén této oblasti – opiátů z makovic, rostoucích na makových 
polích kolem Benešova. Velká část uživatelů drog tráví část léta přímo na polích, kam za nimi v rámci teré
nu také vyrážíme. Zároveň se na tuto problematiku dlouhodobě snažíme upozorňovat.

Centru se podařilo navázat spolupráci s městem Vlašim, kde jsme získali zázemí pro terénní program a bu
deme tak schopni poskytnout širší spektrum služeb. Uspořádali jsme benešovský Den prevence závislostí 
a Den otevřených dveří. V rámci terénních programů jsme řidičům na letních festivalech v regionu nabízeli 
měření zbytkového alkoholu pomocí alkotesterů.

Terénní program Beroun
 · pro Berounsko a Rakovnicko

Terénní programy Berounsko a Rakovnicko 
Veronika Kučerová 
vedoucí programů
T: 735 171 882
streetmobil: 734 622 260 
E: kucerova@magdalenaops.cz

Náš tým prošel v průběhu roku zásadními obměnami včetně pozice vedoucího. Celkově jsme se setkali 
s menším počtem klientů a vyměnili méně injekčních stříkaček. Zčásti za to mohla skutečnost, že se někte
ří klienti přesunuli do jiných měst, zčásti ale také to, že si někteří klienti našli zaměstnání nebo se je poda
řilo motivovat k léčbě závislosti. Našimi klienty nadále zůstávají z více než dvou třetin uživatelé pervitinu. 
I přes naši usilovnou terénní práci zůstávají v některých lokalitách tzv. skrytí uživatelé, kteří stále nejsou 
v kontaktu s žádnou profesionální službou. Stejně jako v terénních programech jiných regionů jsme i zde, 
na Berounsku a Rakovnicku na letních festivalech řidičům úspěšně nabízeli měření zbytkového alkoholu 
alkotestery.
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Spolupráce

Jsme partnery I. Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy, 
s jejíž Klinikou adiktologie 
spolupracujeme na vzdělávání 
studentů i na výzkumných 
studiích. Studenty 
motivujeme mimo jiné 
prostřednictvím spolupráce 
s Českou asociací studentů 
adiktologie. Poskytujeme 
stáže a účastníme se setkání 
pro studenty dalších vyšších 
odborných a vysokých škol.

Jsme aktivní na poli rozvoje 
a spolupráce neziskového 
sektoru. Jsme členy Asociace 
neziskových nestátních 
organizací, zasazujeme 
se o výměnu zkušeností 
i vzájemnou podporu. 
Prostřednictvím několika 
projektů financovaných 
Evropským sociálním 
fondem hledáme spolu 
s našimi projektovými 
partnery nové cesty v práci 
s našimi cílovými skupinami. 

Jsme aktivními členy 
mezinárodního sdružení 
Ecett Networks. Zajišťujeme 
finančně a logisticky stáže 
českým odborníkům z dalších 
organizací v zahraničí 
a přijímáme stážisty 
z partnerských organizací 
z celé Evropy. Přispíváme 
tak ke sdílení dobré praxe 
a výměně knowhow na 
evropské úrovni. 

Terapeutická komunita náleží 
k celoevropskému sdružení 
European Federation of 
Therapeutic Commu ni ties 
(EFTC).

Naši zaměstnanci jsou členy 
odborných společností 
(Česká asociace adiktologů, 
Společnost pro návykové 
nemoci České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně, Odborná společnost 
pro prevenci rizi ko
vého chování) a přispívají 
k vědeckému rozvoji oboru. 
Celá organizace je rovněž 
členem Asociace nestátních 
organizací, sdužující 
adiktologické organizace, kde 
aktivně působíme v několika 
odborných sekcích.

S kým spolupracujeme
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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. 2016, která je přílohou této 
výroční zprávy.

Informace o hospodaření společnosti

V roce 2016 činila celková výše obratu Magdaléna, o. p. s. 33 969 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení obratu 
společnosti o 9 773 tis. Kč, zejména v důsledku ukončení realizace grantů EU. Provoz zařízení a programů 
jsme financovali, jak z dotačních titulů, které nám poskytly státní instituce, města či obce v celkové výši 
26 639 tis. Kč, tak z finančních prostředků získaných vlastní činností (6 393 tis. Kč). V loňském roce tak 
fondy EU financovaly provoz našich služeb ze 2 % oproti roku 2015, kdy to bylo 32 %. Dotace z místních 
rozpočtů a státního rozpočtu ČR činily 78 % oproti roku 2015, kdy činily 53 %. Příjmy společnosti z vlastní
ho hospodaření a dary financujeme činnost obecně prospěšných služeb z 20 %.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je účetní ztráta ve výši 435 tis. Kč. Předpokládáme, že po schválení 
účetní závěrky správní radou bude docílená ztráta vypořádána jako snížení vlastního jmění společnosti.

Na ztrátu z hospodaření společnosti v roce 2016 mělo vliv zejména nižší čerpání fondů v roce 2016 z EU 
(2016 jen 602 tis. Kč), tj. snížení o 13 492 tis. Kč oproti roku 2015. Obdrželi jsme sice vyšší dotace ze státní
ho rozpočtu a místních rozpočtů a to o 3 318 tis. Kč oproti roku 2015, a také příjmy z vlastní činnosti byly 
vyšší oproti roku 2015 o 797 tis. Kč, ale tyto zdroje nemohly pokrýt všechny provozní náklady související 
s činností společnosti v období 2016. Ztráta z hospodaření byla také zčásti ovlivněna odpisy majetku poří
zeného z vlastních zdrojů. V důsledku zásadních úsporných opatření realizovaných po vyhlášení výsledků 
dotačních řízení se podařilo předpokládanou celkovou ztrátu společnosti minimalizovat.

Výnosy podle zdrojů v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Státní a místní rozpočty, dotace EU 31 536 36 142 35 231 37 529 27 355

z toho: dotace ze státního rozpočtu ČR 7 873 7 837 24 565 22 549 25 715

dotace z místních rozpočtů v ČR 1 518 1 326 721 772 924

dotace z EU (OPLZ, OPVK, Erasmus) 7 057 4 664 9 027 14 208 716

dotace z EU (Individuální projekt SČK) 15 088 22 315 868 0 0

Ostatní zdroje – výnosy z vlastní činnosti 
včetně zúčtování fondů 6 297 5 800 6 850 5 596 6 393

Dary od jednotlivců a firem 1 250 1 423 77 617 221

Celkem 39 083 43 365 42 158 43 742 33 969
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Výhled hospodaření společnosti pro rok 2017
Hospodaření společnosti v roce 2017 bude ovlivněno zejména výsledky dotačních řízení u státních institu
cí a Středočeského kraje. Po přechodu financování sociálních služeb na kraje a uplatňování stávající meto
diky rozdělování dotací lze přitom očekávat přibližně totožný výsledek jako v uplynulém roce. Důležitým 
faktorem ovlivňujícím rozpočet v roce 2017 jsou výsledky projektů z fondů EU podaných na podzim 2016. 
Cílem společnosti je zajistit v období 2017 vyrovnané hospodaření s případným přebytkem výnosů nad 
náklady společnosti.

Zpráva auditora
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Podpořili nás

Děkujeme za podporu v r. 2016

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Městský úřad  
Příbram

Městský úřad  
Týnec n. Sázavou

Městský úřad 
Hořovice

Městský úřad  
Králův Dvůr

Mětstský úřad  
Votice

Městský úřad  
Vlašim

Další sponzoři a donoři
MUDr. Dagmar Karbanová, Jan Havelka – 
Eurocarbide, Marcela Nejedlá,  
PhDr. Mgr. Michal Karlický, David Vladislav,  
Klášter Pražského Jezulátka
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Podpořili nás – Evropské projekty

Evropské projekty

ECETT Erasmus + Mobility

Registrační číslo projektu: 20151CZ01KA104013307
Doba realizace: 1. 6. 2015–31. 5. 2017 
KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců; Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání a zvyšování odborných kapacit profesionálů v oblasti prevence a léčby 
závislostí na návykových látkách, za pomoci strukturovaných stáží u partnerských organizací v rámci sítě 
ECEtt (European Companionship in Education – training by travel). ECEtt je tedy síť institucí s odbornými 
znalostmi v různých oblastech práce s lidmi: sektory prevence, závislosti, rehabilitace, odborného vzdělá
vání, výuky, vedení atd. 

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

Cílem projektu je umožnit odborným pracovníkům z různých organizací navzájem spolupracovat, za úče
lem podpory procesu profesního rozvoje pracovníků a nepřetržitého zlepšování kvality jimi poskytova
ných služeb formou inovativních přístupů a metod. Jde rovněž o zlepšení kvality výuky a vedení, založe
ného na srovnávání a zhodnocení znalostí, získaných v rámci elearningové platformy. Konečným cílem 
je zlepšení praktických metod výuky a práce s osobami závislými na návykových látkách, zlepšení sociální 
práce a preventivních výukových metod, či zlepšení postupů vedení, koordinace, nebo celkového zajištění 
odborného vzdělávání a přípravy, apod.

Aktivity projektu:
Součástí projektu budou týdenní zahraniční stáže, které vycházejí ze zkušeností kolegů z Belgie, kteří 
připravili tréninkovou metodu pro profesionály MECETT a nabízejí ji a dále rozšiřují. Týdenní stáž v jedné 
z hostitelských organizací je plná praxe, kontaktu s profesionály, vedená po celou dobu koordinátorem 
stáží hostitelské organizace.

Partneři projektu – hostitelské organizace:
COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE, Modena, Itálie – www.ceisformazione.eu
PHOENIX FUTURES, Londýn, Velká Británie – www.phoenixfutures.org.uk
KETHEA, Atény, Řecko – www.kethea.gr
COOLMINE TC, Dublin, Irsko – www.coolminetc.ie
TREMPOLINE, Châtelet, Belgie – www.trempoline.be
ARGO – Psychiatrická nemocnice Thessaloniki, Řecko – www.gpapanikolaou.gr, www.psychothes.gr
MONAR, Warszawa, Polsko – www.monar.org

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí  
u klientů s duální diagnózou

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988
Doba realizace projektu: 1. 8. 2016–31. 7. 2018 
Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně 
zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků Magdalény, o. p. s. o poznatky, postupy 
práce s osobami s duální diagnózou a rovněž o efektivní zahraniční metody práce s těmito osobami, a tím 
zvýšit jejich kompetence nabídnout klientům efektivnější a kvalitnější pomoc při léčbě jejich závislostí, 
duševní onemocnění a řešení jejich osobních obtížných situací. Pomohou tak klientům vytvořit příznivé 
podmínky pro kvalitní život ve společnosti a začlenění se na trh práce.

Dílčím cílem je síťovat a rozvinout spolupráci s partnerskými organizacemi Bona, o. p. s., Fokus Praha, o. s., 
Kaleidoskop, o. s. jako jedinečnými odborníky pro práci s lidmi s duševním onemocněním a zavést tuto 
spolupráci do praxe ve formě odborných setkání kulatých stolů, věnovaným diskuzím, sdílení dobré praxe, 
case managementu při práci s lidmi s duševním onemocněním.

Dalším cílem je rovněž nabídnout získané znalosti ostatním pracovníkům – kolegům v organizaci, kteří se 
jednak obohatí novými poznatky, ale rovněž přispějí k zavedení a rozvoji komplexního programu práce 
s klienty s duální diagnózou, prostřednictvím ověřování a vyhodnocování nabytých znalostí v praxi.

Výstupem projektu bude 22 pracovníků poskytovatele sociálních služeb – sociálních pracovníků a pracov
níků v sociálních službách, kteří budou zapojeni do vzdělávání a odborné mezioborové spolupráce s part
nerskými organizacemi i v rámci svých odborných týmů, s cílem zvýšit své kompetence a rozvíjet kvalitu 
sociálních služeb pro osoby s duální diagnózou a tím dosáhnout efektivity poskytovaných služeb v praxi. 
K tomu přispěje i další výstup projektu – metodický manuál, jako soubor doporučení pro práci s klienty 
s duální diagnózou, jež bude vytvořen na základě poznatků získaných jak v průběhu odborných diskusních 
setkání kulatých stolů s partnerskými organizacemi, tak během workshopů a intervizních setkání. Oboha
cující bude rovněž i akreditované vzdělávání pracovníků a odborné stáže, relevantní k řešené problematice.

Cílové skupiny:
Cílovou skupinu tvoří pracovníci poskytovatele sociálních služeb Magdaléna, o. p. s. Jsou to pracovníci 
odborných programů, jejichž sociální služby a pomoc poskytují osobám závislým na návykových látkách 
a rovněž všem jednotlivcům, či sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Jedná se o pracovníky v so
ciálních službách a sociální pracovníky jak na vedoucích pozicích, tak na pozicích v jednotlivých službách 
terénních a kontaktních programů, terapeutické komunity, následné péče, primární prevence a NZDM.

Klíčové aktivity:
1. Horizontální mainstreaming – odborné diskusní setkání kulatých stolů
2. Akreditované vzdělávání pracovníků a odborné stáže
3. Vertikální mainstreaming – workshopy a intervizní setkání
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Podpořte nás!

Jak nás můžete podpořit

Dobrovolnictví
dobrovolníci jsou tradiční 
součástí Magdalény. Každá ruka 
navíc se počítá, protože „jste 
tím, co děláte“. dobrovolnici@
magdalena-ops.cz

⁃Nákup v truhládně
Truhlárna na Včelníku se 
zaměřuje na výrobu včelařských 
potřeb (rámky, úly aj.), ale na 
zakázku vyrobíme i nábytek 
nebo třeba zahradní lavičku. 
truhlarna@magdalena-ops.cz

⁃⁃Věcný dar
Klienti nízkoprahových 
programů využijí hygienické 
potřeby, vitamínové doplňky 
stravy nebo trvanlivé potraviny. 
Sportovní vybavení zase 
využijeme při zátěžových 
programech. Můželi ale vaše 
firma darovat něco jiného, 
ozvěte se, jistě společně 
vymyslíme, jak prospět těm,  
kteří to potřebují.  
info@magdalena-ops.cz

Finanční dar
soukromé dárcovství nám 
umožní rozvíjet nové aktivity 
a hledat nové směry v naší 
práci. Využít můžete darovacího 
rozhraní Darujme.cz na našem 
webu nebo nám poskytnout 
jakoukoli částku převodem na 
číslo účtu: Na požádání rádi 
vystavíme potvrzení o daru. 
uctarna@magdalena-ops.cz

⁃Šíření dobrého jména
Zeptejte se na cokoli, co vás 
zajímá. Přijďte se podívat, co 
děláme. Setkejte se s námi na 
některé z akcí pro veřejnost. 
Pracujeteli v médiích, napište 
o nás, přijeďte natočit reportáž 
o tématech, kterým rozumíme. 
Povězte to svým známým. 
A nezapomeňte nám „fandit“  
na Facebooku: Magdaléna, 
obecně prospěšná společnost

⁃Firemní podpora
uvažujete, jak stmelit kolektiv, 
rádi byste vylepšili společensko
odpovědný profil vaší firmy? 
Uspořádejte pro nás věcnou 
sbírku, oslovte nás s nabídkou 
jednodenní dobrovolnické práce 
vašich zaměstnanců v Magdaléně 
přijeďte na exkurzi. Rádi vás 
inspirujeme: dobrovolnici@
magdalena-ops.cz



Rozvaha k 31. 12. 2016  (v celých tisících Kč)

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

Stav k posl. dni účet. 
období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 20 890 19 688
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 35 983 35 645
1. Pozemky 332 332
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby 32 240 32 240
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 220 3 034
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 39 39
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dluhodobý hmotný majetek (stavby)

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 152
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Podíly – podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Zápůjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  –15 104 –15 968
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  –11 862 –13 015
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí  –3 202 –2 910
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  –29 –32

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
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Hospodaření v r. 2016

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

 Stav k posled. dni účet. 
období 

 B. Krátkodobý majetek celkem 4 645 4 758
 B. I. Zásoby celkem 319 699

1. Materiál na skladě 244 593
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky 62 99
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupin 13 7
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby

 B. II. Pohledávky celkem 1 747 1 970
1. Odběratelé 200 253
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy 357 413
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci 17 42
7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř. zdr. pojištění
8. Daň z příjmu 331 233
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
14. Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky 89 73
18. Dohadné účty aktivní 753 956
19. Opravná položka k pohledávkám

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 457 1 953
1. Peněžní prostředky v pokladně 208 91
2. Ceniny 28 11
3. Peněžní prostředky na účtech 2 221 1 851
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Peníze na cestě

 B. IV. Jiná aktiva celkem 122 136
1. Náklady příštích období 122 112
2. Příjmy příštích období 24

AKTIVA CELKEM 25 535 24 446



Hospodaření v r. 2016
P A S I V A Stav k prvnímu dni 

účetního období 
 Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 22 982 21 727
A. I. Jmění celkem 23 094 22 162
1. Vlastní jmění 23 191 22 162
2. Fondy 3
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  –100

A. II. Výsledek hospodaření celkem  –112 -435
1. Účet výsledku hospodaření 435
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  –112
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem 2 553 2 719

B. I. Rezervy celkem 0 0
1. Rezervy 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
1. Dlouhodobé úvěry
2. Vydané 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 2 484 2 635
1. Dodavatelé 348 532
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy 964 597
4. Ostatní závazky 17
5. Zaměstnanci 31
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky 223 6
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 680 1 169
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samospráv. celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Závazky k účastníkům sdruženým ve společnosti
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí
17. Jiné závazky 70 19
18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní 192 264
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 7

B.IV. Jiná pasiva celkem 69 84
1. Výdaje příštích období 30 61
2. Výnosy příštích období 39 23

PASIVA CELKEM 25 535 24 446



Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016  (v celých tisících Kč)

Název položky
Činnosti

hlavní hospod. celkem
A. Náklady 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 10 624 18 10 642
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 4 775 4 775
2. Prodané zboží 18 18
3. Opravy a udržování 436 436
4. Náklady na cestovné 683 683
5. Náklady na reprezentaci 42 42
6. Ostatní služby 4 688 4 688

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  –436 0  –436
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti  –436  –436
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
9. Aktivace dlouhodobého majetku

A. III. Osobní náklady 22 274 0 22 274
10. Mzdové náklady 16 662 16 662
11. Zákonné sociální pojištění 5 218 5 218
12. Ostatní sociální pojištění 0
13. Zákonné sociální náklady 391 391
14. Ostatní sociální náklady 3 3

A. IV. Daně a poplatky 139 0 139
15. Daně a poplatky 139 139

A. V. Ostatní náklady 471 11 482
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 28 28
17. Odpis nedobytné pohledávky 4 4
18. Nákladové úroky 0
19. Kursové ztráty 2 2
20. Dary 49 49
21. Manka a škody 226 0 226
22. Jiné ostatní náklady 162 11 173

A. VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek 1 303 0 1 303
23. Odpisy dlouhodobého majetku 1 189 1 189
24. Prodaný dlouhodobý majetek 14 14
25. Prodané cenné papíry a podíly 100 100
26. Prodaný materiál 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami
0

A. VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0
29. Daň z příjmů 0

Náklady celkem 34 375 29 34 404
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Název položky
Činnosti

hlavní hospod. celkem
B Výnosy

B. I. Provozní dotace 27 355 0 27 355
1. Provozní dotace 27 355 27 355

B. II. Přijaté příspěvky 221 0 221
4. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami 0
5. Přijaté příspěvky (Dary) 221 221
6. Přijaté členské příspěvky 0

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 775 581 3 356
B. IV. Ostatní výnosy 2 800 73 2 873
12. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0
13. Platby za odepsané pohledávky 50 50

14. Výnosové úroky 1 1

15. Kursové zisky 0

16. Zúčtování fondů 1 235 1 235
17. Jiné ostatní výnosy 1 514 73 1 587

B. V. Tržby z prodeje majetku 164 0 164
19. Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 110 110
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 50 50
21. Tržby z prodeje materiálu 4 4
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0
23. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0

Výnosy celkem 33 315 654 33 969
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -1 060 625 -435
D. Výsledek hospodaření po zdanění -1 060 625 -435



Magdaléna, o. p. s. vznikla v roce 1997 jako osobní odpověď na události, jež se tra
gicky dotkly rodiny její zakladatelky Marie Kaplanové a zrcadlily tehdejší stav péče 
o závislé v Česku. Z projektu několika lidí, kteří chtěli zaplnit kritickou mezeru v péči 
o osoby a rodiny zasažené závislostí, se vyvinulo rozsáhlé dílo, jímž se snažíme ne
jen pomoci, ale i inspirovat. V zázemí bývalého vojenského areálu, který jsme v prů
běhu patnácti let přetvořili v trvale udržitelný prostor, vzniklo místo, kde se vytrvale 
snažíme obnovovat tradice, které ukotvují, a rozvíjet inovace, které pomáhají.

Magdaléna, o. p. s. prospěla svou činností tisícům klientů na cestě ze závislého cho
vání. Desetitisíce dětí připravovala na vstup do života. Ve své činnosti reflektuje 
situaci dnešního člověka v postmoderní společnosti – člověka, který žije nespojitě 
a epizodicky ve světě složitém k orientaci, plném nejistoty a ztráty. Domníváme se, 
že jsme ve správný čas na správném místě, abychom napomohli v rozvoji osobní 
svobody těm, kteří to potřebují. V tomto smyslu sahá záměr společnosti za hranice 
běžné perspektivy.
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Magdaléna, o. p. s. 
Včelník 1070
252 10  Mníšek pod Brdy

IČ: 256 17 401

E: info@magdalenaops.cz
www.magdalenaops.cz
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Magdaléna, o. p. s. 
Včelník 1070
252 10  Mníšek pod Brdy

Ondřej Sklenář
ředitel
T: 734 622 261
E: sklenar@magdalenaops.cz

Kateřina Marhoulová
ekonomická ředitelka
T: 739 357 363
E: marhoulova@magdalenaops.cz

Jitka Arnoldová 
hlavní účetní, personalistka
T: 733 320 322
E: uctarna@magdalenaops.cz

Miloš Sýkora
vedoucí truhlářské dílny
T: 734 152 137
E: truhlarna@magdalenaops.cz

Martina Malinová  
PR manažerka
T: 734 152 141
E: malinova@magdalenaops.cz

Pavel Král
vedoucí projektové kanceláře
T: 734 622 263
E: kral@magdalenaops.cz

Vilém Schubert
vedoucí odb. majetku a investic
T: 605 297 300
E: schubert@magdalenaops.cz
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Magdaléna, o. p. s. 
Včelník 1070
252 10  Mníšek pod Brdy

Terapeutická komunita  
Magdaléna, Včelník 1070,  
252 10  Mníšek pod Brdy

Adiktologická ambulance  
Magdaléna – Podolí
Pod Vyšehradem 1, Praha 4

Terapeutická komunita  
Magdaléna, Včelník 1070,  
252 10  Mníšek pod Brdy

Adiktologická ambulance  
Magdaléna – Beroun
Havlíčkova 1732, Beroun

Centrum primární prevence (CPP)
Magdaléna, o. p. s., Včelník 1070
252 10  Mníšek pod Brdy

Helena Fialová
odborná garantka CPP
T: 737 284 597
E: fialova@magdalenaops.cz

Centrum primární prevence (CPP)
Magdaléna, o. p. s., Včelník 1070
252 10  Mníšek pod Brdy

Hana Lukešová
vedoucí CPP
T: 731 625 960
E: lukesova@magdalenaops.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež MeziČas – Benešov
Na Bezděkově 2004, Benešov

Iveta Neradová
vedoucí 
T: 739 570 998
E: neradova@magdalenaops.cz

Petr Nevšímal
odborný ředitel léčebných programů
T: 603 867 385
E: nevsimal@magdalenaops.cz

František Jírový
zástupce vedoucího, příjem klientů
T: 733 646 760
E: jirovy@magdalenaops.cz

Jiří Bouška
vedoucí
T: 739 639 119
E: podoli@magdalenaops.cz

Pavel Hanzal
vedoucí terapeutické komunity
T: 737 284 599
E: komunita@magdalenaops.cz

Ondřej Sklenář
vedoucí 
T: 734 622 261
E: ambulance.be@magdalenaops.cz
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Kontakty od 1/2017

Centrum adiktologických  
služeb Magdaléna – Příbram
Žežická 193, Příbram VII.

Terénní program  
Magdaléna – Beroun
Havlíčkova 1732, Beroun

Centrum adiktologických  
služeb Magdaléna – Benešov
Nová Pražská 399, Benešov

CHRPA – program pro klienty  
s duální diagnózou
Včelník 1070, Mníšek pod Brdy

Markéta Dolejší
vedoucí
T: 737 284 596
E: dolejsi@magdalenaops.cz

Doléčovací centrum  
Magdaléna – Podolí
Pod Vyšehradem 1, Praha 4

Galina Pavlíčková
vedoucí
T: 736 227 787
E: pavlickova@magdalenaops.cz

Hana Vavřincová
vedoucí
T: 739 612 018
E: cas.pb@magdalenaops.cz

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

Jiří Zatřepálek
odborný ředitel progr. snižování rizik
T: 739 308 401
E: zatrepalek@magdalenaops.cz

Veronika Kučerová
vedoucí
T: 735 171 882 
E: teren.be@magdalenaops.cz

Jiří Zatřepálek
vedoucí
T: 739 308 401
E: cas.bn@magdalenaops.cz
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Kladete si otázku, proč nejsou všechny kontakty pohromadě?

Při jejich umisťování do výroční zprávy jsme měli na mysli vás, její čtenáře, a váš komfort 
a praktické využití tohoto materiálu. Kontakty jsou rozděleny logicky, podle programů. 
Buď si je jako celek můžete všechny vytrhnout a pověsit třeba na nástěnku (vizitky jsou 
tištěny pouze z jedné strany, všechny tak můžete mít viditelné), nebo si vystříhejte jen ty 
kontakty, které budete potřebovat.  

Těšíme se, až se ozvete. 



Výroční zpráva 2016 
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

Sídlo organizace:  
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
Česká republika  
email: info@magdalenaops.cz  
www.magdalenaops.cz

Správní rada Magdaléna, o. p. s. schválila výroční zprávu  
s doporučením Dozorčí rady na svém zasedání dne 14. 6. 2017

Výroční zprávu zpracovali:

MUDr. Petr Nevšímal, 
Mgr. Ondřej Sklenář, 
Ing. Kateřina Marhoulová, 
Mgr. Johana Růžková, 
vedoucí jednotlivých programů

© Magdaléna, o. p. s. 2016 
Magdaléna, o. p. s. v r. 2016, frekventanti fotokroužku 
Grafická úprava, sazba a infografika: Jana Štěpánová, RedGreenBlue  
Výroba: BossCan Reprostudio, s. r. o.



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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