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Milá klientko, milý kliente, vítáme tě v terapeutické komunitě Magdalena. V 
tomto krátkém čtení se ti pokusíme zprostředkovat nejdůležitější informace, 
které potřebuješ vědět, tak dávej pozor a nezapomeň si vše čas od času 
připomínat … 
 

 
 

 
… to NEJ na začátek: k tomu, abychom v naší komunitě udrželi zdravou a 
léčivou atmosféru, je potřeba, abychom všichni respektovali … 
 
 Kardinální komunitní pravidla 

 Pravidlo abstinence, tj. abstinence od drog (včetně manipulace s nimi), alkoholu, 
hazardních her a distanc od lidí pod vlivem. 

 Pravidlo nenásilí, tj. zdržení se fyzického a psychického násilí vůči druhým i sobě v 
jakékoli formě.  

 Pravidlo zdrženlivosti, tj. zdržení se sexuálního kontaktu a navazování milostných a 
výjimečných vztahů mezi sebou navzájem.  

 Pravidlo rozhodování, tj. akceptování společného rozhodnutí komunity.  

 Pravidlo účasti, tj. povinná účast na veškerém programu TK Magdalena. 



 
 
… teď proč je naše komunita „terapeutická“, co to vlastně znamená … 
 
Co je to terapeutická skupina? Je to v terapeutické komunitě jedna ze základních technik, 
která k léčebným účelům využívá skupinovou dynamiku, tj. „vztahy a interakce jak mezi členy 
skupiny a terapeutkou/terapeutem, tak mezi členy navzájem“. Slouží přitom k dosažení 
náhledu a pochopení tvých postojů, změně starých a nezdravých vzorců chování, 
zprostředkování znalostí o interpersonálních procesech, podpoře zrání tvé osobnosti a k 
odstranění některých symptomů onemocnění (ať už nácvikem, nebo vyřešením 
interpersonálních či intrapsychických konfliktů).  
 

… vedle klasické skupiny máme ještě další programy s terapeutickým 
obsahem, např. … 
 
Mimořádná skupina - právo svolat mimořádnou skupinu má každá členka/člen komunity v 
případě, že cítí potřebu neodkladně řešit osobně naléhavou situaci (ohrožení sebe, komunity 
či jejích společných zájmů). Obvykle by měla být kratší než 15min a měla by sloužit jen k 
ošetření krizové situace a k případnému domluvení se, kdy se téma bude řešit dále řádně. 
Pokud je to možné, měla by být dopředu oznámena službukonající terapeutce/terapeutovi.  
 
Interakční skupina – slouží k průběžnému ošetření skupinových vztahů, napětí, nevyříkaných 
informací, nejasností, přenosů atd. Probíhá v čase pondělní odpolední dynamické skupiny. Je 
samozřejmě možné ji svolat i mimořádně.  



Samořídící skupina – je program vedený druhými fázemi léčby v čele s šéfkou/šéfem domu. 
Na tomto programu se v pátek po Hodnotící skupině domlouvá podoba a náplň příštího 
týdne (funkce a jejich obsazení, výjezdy, doprovody, práce, výlet, večerní program - 
tematické skupiny atd.). Dále si klientky/klienti sami vyhodnocují naplňování svých měsíčních 
plánů (co už mají, co ne, proč?). Zbývající čas je možné využít pro jakoukoliv jinou aktivitu 
(vztahy, řešení problémů, napětí, nejasností), která pomáhá skupině a jejímu fungování. 
Skupina trvá hodinu a začíná v 16.00.  
 

… dále tu máme hodnotící skupinu zaznamenávající tvou cestu vpřed, 
víkendovou skupinu o výjezdech, návštěvách či tvém volném čase, arteterapii, 
kde se vyjadřuješ jinak než slovy a občas děláme divadlo … 
 
 

 
 

… terapii tu máme také pracovní, zážitkovou, rodinnou a individuální, o nich 
se dočteš dále, začněme tou individuální – po celou dobu léčby budeš mít 
k dispozici průvodce – garantku/garanta…  
 
Garantka/garant – terapeutka/terapeut z terapeutického týmu, který tě bude doprovázet a 
garantovat tvůj postup v léčbě podle tebou stanovených cílů.  
 
Individuální konsultace klienta s terapeutkou/terapeutem, která slouží a) k podpoře tvého 
zdárného fungování na skupině, tj. abys tam byl schopen říkat vše důležité, nebál se, a měl 



tak možnost reflektovat svůj posun v léčbě; b) k naplňování a pravidelnému vyhodnocování 
tvého Velkého plánu (viz dále, Měsíční plán); c) ke krizovým intervencím, pokud to, co zrovna 
potřebuješ vyřešit, není vhodné brát na skupinu, či pokud k tomuto potřebuješ od 
terapeutky/terapeuta podporu.  
 
Měsíční plán – slouží k postupnému a strukturovanému naplňování či přehodnocování tvé 
zakázky, s níž jsi do komunity přišel. Plán probíráš každý měsíc s garantkou/garantem a jeho 
naplňování hodnotíš jedenkrát za měsíc na páteční hodnotící skupině spolu s tvým celkovým 
pokrokem v léčbě. Součástí tohoto plánu jsou: velký měsíční plán, malý měsíční plán a 
finanční plán. 
 

… zatímco garantka/garant garantuje tvůj zdárný výsledek léčby, 
patronka/patron tě provázejí prvními dny v komunitě … 
 
Patronka/patron – služebně starší klientka/klient, který tě má na starosti jako nováčka v 
komunitě, pomáhá ti aklimatizovat se, seznamuje tě s řádem, komunitní kulturou a dostává a 
odpracovává za tebe sankce. 
 

 
 

… sankce? Co to znamená? … 
 
Sankce je obvykle pracovní (úkolová či časově ohraničená) činnost pro komunitu vykonávaná 
mimo pracovní bloky. Sankce je používána jako důsledek porušení či neplnění řádu, např. 
tvých běžných povinností v pracovních funkcích atd. Sankce je ti přidělena v případě potřeby 
komunity a sankce se ti sčítají. Po páté takovéto sankci v jednom měsíci je třeba svolat 
mimořádnou skupinu a probrat, co se s tebou děje. Možným řešením je sesadit tě do nižší 



fáze (neboť třeba právě nezvládáš komunitní zátěž). Jsou ale i jiné možnosti, vždy záleží na 
individuálním posouzení nejlépe celou komunitou a smyslem by mělo být ti pomoci zvládat 
lépe své povinnosti. Sankci ti může navrhnout kdokoli a hlásí to šéfce/šéfovi domu. 
Schvalování sankce probíhá na ranní společné poradě před Ranní komunitou. Sankci zadává 
pracovní terapeutka/terapeut. Začátek a konec sankce oznamuješ šéfce/šéfovi domu.   
 

… pokud nezabírají sankce, či je třeba postrčit jinak, jsou tu … 
 
Upravený individuální plán, kontrakt a elaborát, což jsou specifické a individuálně 
stanovené doplňky léčebného programu či pravidel. Jsou přidělovány týmem či celou 
komunitou a pro tebe jsou závazná. 
 

 
… nezapomněli jsme ani na oddech a relaxaci, abys průběžně sbíral sílu pro 
své rozhodnutí … 
 
 

 
 

… takže také sportujeme, cestujeme, výletíme a hrajeme si … 
 
 

… teď další cenné informace … 
 



Odchod z léčby v komunitě – svůj úmysl opustit komunitu bys měl ohlásit alespoň jeden den 
předem. Tento jednodenní odklad slouží k nezbytnému zvážení takového kroku.  
 
Den volna – v případě tvé vážné osobní krize s momentální neschopností pokračovat v 
programu tě může komunita uvolnit z programu na nejnutnější dobu (zpravidla max. 1 den). 
Po uplynutí dohodnutého času následuje mimořádná společná skupina.  
 
Osobní prohlídka - při nástupu a eventuelně kdykoli během pobytu můžeš být podroben 
kontrole svých věcí, došlé pošty či toxikologickému vyšetření (nedoporučuje se ti proto např. 
konzumace makových výrobků a jiných produktů obsahujících alkohol, efedrin i 
pseudoefedrin, opiáty atd.). Tato prohlídka slouží především k průběžné kontrole dodržování 
pravidla abstinence. Do komunity nepatří cokoliv souvisejícího s drogami, alkoholem, 
hazardními hrami a násilím. 
 
Peníze - jsou uloženy v trezoru v kanceláři, vydávány jsou ti po dohodě 
s terapeutkou/terapeutem (dvakrát denně v 11.00 a 18.15), evidence je kdykoli k nahlédnutí. 
Od II. fáze je můžeš mít u sebe. 
 
Telefony - telefonovat můžeš z veřejného telefonního automatu od pondělí do soboty mezi 
18.30 – 20.00 hod. V neděli už od snídaně. Klientky/klienti v 0. fázi volají v odůvodněných 
případech z kanceláře. Klienti II. a III. fáze mohou užívat také svůj mobilní telefon a to v čase 
mimo program od 6.30 do 22.30. 
 
Pošta - příjem dopisů je na ranní komunitě. Poštu můžeš přijímat od první fáze léčby a 
doporučujeme komunikovat výhradně s rodinou. Je-li podezření, že nějaký dopis je pro tebe 
ohrožující, tj. spojený s tvou drogovou minulostí apod., hlasuje komunita o tom, má-li být 
vůbec přijat a kde si ho přečteš. Někdy je nejvhodnější veřejné přečtení před skupinou.   
 
Nemoc – nemocná/nemocný se žádných společných aktivit neúčastní a leží v posteli, 
nekouří, o nemoci i zdraví rozhoduje obvodní lékař. Při krátkodobém onemocnění může 
rozhodnout o podobě tvého režimu zdravotnice/zdravotník či službukonající 
terapeutka/terapeut. 
 
Léky - držení a užívání jakýchkoli léčiv je možné pouze s vědomím týmu. Schvaluje a posuzuje 
ti je zdravotník v týmu.  
 
Soukromí - nejsou povoleny vzájemné návštěvy na pokojích mezi muži a ženami. Po večerce 
nejsou povoleny návštěvy na pokojích vůbec. 
 
Večerka - po večerce jste na svých pokojích a dodržujete noční klid. 
 
TV, hudba, atp. - pouze v době osobního volna (vyjma kuchaře), hlasitost v intenzitě, která 
neruší okolí. Na farmu reprodukovaná hudba nepatří. 
 
Kouření - je možné pouze na kuřárně, nebo mimo areál. Během programu a od večerky do 
snídaně se nekouří. Nesnídáš-li, nekouříš! A nechceš-li kouřit, rádi tě podpoříme naším 
Nekuřáckým programem „Jde to i bez cigára“. 



Toxické řeči - hovory o drogách a drogové minulosti si nech na skupinu, nebav se o nich 
mimo ni. 
 
Návštěvy – nahlašování a schvalování tvých návštěv probíhá na čtvrteční ranní komunitě. 
Návštěvu pak v neděli při příjezdu představuješ službukonající terapeutce/terapeutovi. Pro 
návštěvy platí abstinence v areálu komunity stejně jako pro tebe. 
 
 

… porušování některých z těchto pravidel se řeší individuálně v rámci 
komunity, může vést k udělení sankcí, úpravě individuálního léčebného plánu, 
při opakovaném či závažném porušování může vést k tvému vyloučení 
z komunity … 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



… v komunitní léčbě stoupáš, začneš na nejnižším stupni a postupně dosahuješ 
vyšších úrovní, v nichž nabýváš nové schopnosti a kvality. Těmto stupňům u 
nás říkáme fáze … 
 

 

 
 
 
Nultá fáze (1 - 2 měsíce) 

 Je určena k tvému seznámení se s komunitou a jejím programem, aby ses mohl 
rozhodnout, zda chceš do komunity vstoupit a pokračovat zde v práci na sobě.  

 Stejně tak je na druhou stranu pro skupinu a terapeutický tým prostředkem k seznámení 
se s tebou a k zvážení, zda může být pro tebe pobyt přínosem, či by pro tebe nebyl jiný druh 
léčby účelnější. 

 Časově je ohraničena tvým příjezdem do komunity a přestupem do 1F na nejbližší možné 
Velké komunitě (jsi-li tu alespoň 14 dní). 
   



 Během nulté fáze je třeba, abys -   
o absolvoval všechna potřebná vstupní vyšetření či odběry a byl jsi zaregistrován u OL 

v Mníšku, 
o vypracoval nejméně 10 stránkový životopis,  
o seznámil skupinu se svým životem při autobiografické skupině,  
o ukázals, že jsi schopen obstát v režimu a zodpovědně pracovat v terapeutickém 

procesu, tedy i připraven podepsat standardní kontrakt o léčbě,   
o prokázal znalost pravidel komunity.  

 Tvým průvodcem komunitou a jejím programem je po dobu 0F jeho patronka/patron, tj. 
služebně starší klientka/klient buďto první či druhé fáze.  

 Za pochybení v režimu nejsi sankcionován, sankce si za tebe odpracovává jeho 
patronka/patron, který je za tebe zodpovědný.  

 Kontakt s okolím je ti v 0F omezen jen na neodkladné situace (tj. soud, důležité lékařské 
vyšetření atp.), tj. jsi bez možnosti telefonovat, dopisovat si, mít návštěvy a samostatné 
vycházky. Je totiž nadmíru žádoucí, abys byl jen v komunitě, se skupinou a aklimatizoval se 
v ní. 
 
 
Přestup do první fáze 
Úmysl přestoupit oznamuješ nejpozději 3 všední dny před Velkou komunitou na Ranní 
komunitě, po absolvování autobiografické skupiny a sepsání 10-ti stránkového životopisu. 
 

 

 
 

 



První fáze (3 – 5 měsíců) 
 

 Prokazuješ schopnost iniciativního postoje k práci na sobě v psychoterapeutické skupině.  

 Bezproblémově funguješ v režimu a jsi schopen dobře obstávat v pracovních funkcích a 
skupinových rolích v rámci komunity. 

 Společně se svým garantkou/garantem zpracováváš průběžně individuální plán. 

 V rámci rodinné terapie absolvuješ skupinu o rodinných vztazích. Rodiče jsou požádáni o 
sepsání tvého životopisu z jejich pohledu a je s nimi probrána problematika výjezdů stran 
pravidel, rizik, plánování, chutí, krizových scénářů atp. 
 
 
Přestup do druhé fáze 
Svůj úmysl přestoupit oznamuješ týden před Velkou komunitou – resp. žádáš o něj skupinu a 
terapeutický tým na Ranní komunitě. Celý týden před přestupem s sebou nosíš věc 
symbolizující tvou změnu. Posledních 24 hodin před přestupem absolvuješ klauzuru, tj. jsi jen 
sám se sebou, bez kontaktu s okolím, někde v areálu komunity a vypracováváš týmem 
uložená přestupová témata ve formě dvou úkolů či otázek. 
 
 

 
 
 
Druhá fáze (4 – 5 měsíců) 

 Prokazuješ dlouhodobou schopnost iniciativního a zodpovědného přístupu k práci na 
sobě. 

 Zvládáš významné odpovědnostní šéfovské funkce (tj. šéfka/šéf domu, kuchyně, farmy, 
úklidu), spolupodílíš se na řízení chodu komunity.  



 Pomáháš ostatním a jsi jim pozitivním vzorem. 

 Zvládáš výjezdy mimo komunitu. 

 Společně se svým garantkou/garantem zpracováváš průběžně individuální plán a plníš 
Malý plán. 

 Připravuješ si plán hledání zaměstnání a bydlení. 

 Máš uspořádány občansko-právní záležitosti (doklady, pojištění, dluhy atp.). 

 Absolvuješ sezení Anonymních alkoholiků, narkomanů či gamblerů. 
 
 
Přestup do III. fáze 
Podmínkou pro přestup do třetí fáze léčby je vypracování plánu třetích fází, který musí být 
odsouhlasen celou skupinou i týmem. Plán vypracováváš se svou garantkou/garantem. 
 
 

 
 
 
 
Třetí fáze (1 – 2 měsíců) 

 V čase ranní komunity, dopoledních pracovních bloků a prvního odpoledního 
terapeutického bloku chodíš pracovat buďto do truhlárny nebo na zahradu. Tvým vedoucím 
se stává pracovní terapeutka/terapeut.  

 Po dohodě s garantkou/garantem a pracovním terapeutkou/terapeutem si v čase práce či 
mimo něj můžeš shánět práci a případně bydlení. 

 V pondělí a ve čtvrtek chodíš na skupinu s komunitou, v úterý na Prevenci relapsu a 
v neděli na Nedělní hodnotící skupinu. 



 O víkendech jezdíš na výjezdy nebo jsi v programu komunity. Plán výjezdu probíráš 
s garantkou/garantem. 

 Bydlíš na pokoji pro 3 fáze. 

 Absolvuješ další návštěvu Anonymních alkoholiků, narkomanů či gamblerů. 

 Všechny tvoje činnosti jsou zaneseny do Týdenního plánu, který vždy před započatým 
týdnem vypracováváš s garantkou/garantem a po uplynutí týdne ho spolu vyhodnocujete. 
Formulář Týdenního plánu je součástí Plánu 3F. Plán visí na nástěnce vedle kanceláře. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ukončení pobytu 
Bez větších problémů zvládáš pobyt mimo komunitu, máš s týmem projednaný a komunitou 
schválený plán doléčování a máš naplněný svůj individuální plán, s nímž jsi do léčby přišel a 
na kterém jsi celou dobu pracoval, máš domluvenou práci či si ji hledáš a jsi na ni připraven.  
 
 
 
 
 
 



… a jak je to s opouštěním komunity a návštěvami … 
 
Nultá fáze – jsi zcela bez kontaktu se světem mimo komunitu, vycházky, sociální a zdravotní 
výjezdy pouze v doprovodu teamu či rodičů. 
První fáze - vycházky - v doprovodu vyšší fáze, bez výjezdů; návštěvy - (tzn. příbuzní ev. 
partner/ka) v neděli od 14 do 17.00 hod., 1x za 14 dní. Návštěvu je třeba mít schválenou 
komunitou a je oni třeba informovat všechny na čtvrteční komunitě předcházející návštěvě. S 
návštěvou není možné opouštět areál. 
Druhá fáze - samostatné vycházky - pouze do blízkého okolí, hlásíš ideálně na Ranní 
komunitě, ve výjimečných případech alespoň hodinu před odchodem terapeutovi ve službě; 
návštěvy - každou neděli - kdokoli, kdo je schválen komunitou, o návštěvě někoho jiného než 
člena rodiny je třeba informuješ všechny na čtvrteční komunitě předcházející návštěvě. 
Výjezdy - první samostatný jednodenní nedělní výjezd bývá po přestupu do II. fáze, druhý 
(již celo-víkendový) za 14 dní, další výjezdy jsou po 3 týdnech. Ke každému výjezdu je třeba 
předložit vypracovaný plán, který se předkládáš ke schválení na středeční Ranní komunitě a 
musí být schválen komunitou. V neděli se musíš vrátit do 18 hod. V pátek odjíždíš po 
Samořídící skupině. Nedělní vycházka je možná dopoledne či odpoledne, obědváš však s 
komunitou. Výjimkou jsou brigády, při nich nemusíš být účasten nedělního oběda. V sobotu 
se klienti 2F, kteří nemají výjezd, účastní komunitního programu. 
Třetí fáze – výjezdy dle individuálního léčebného plánu, pokud nemáš výjezd, jsi o víkendu s 
komunitou. 
 
Zdravotní či sociální výjezd  
Cíl sociálního či zdravotního výjezdu musí být schválen soc. pracovnicí/pracovníkem či 
zdravotnicí/zdravotníkem. Termín výjezdu, předběžný čas a doprovod ohlašuješ na páteční 
Samořídící skupině a plán předáváš k posouzení šéfce/šéfovi baráku.  
 

 



… teď k té pracovní terapii, ta totiž také léčí, učí tě nejenom novým 
šikovnostem a znalostem, ale také zodpovědnosti, soběstačnosti, preciznosti, 
pečlivosti, dochvilnosti a mnohému jinému. Pracovní pozice se rozdělují na 
samořídící skupině s platností od úterý do pondělí. Všechny funkce jsou vždy 
po ukončení řádně předány novému nástupci za přítomnosti šéfky/šéfa domu 
a terapeutky/terapeuta ve službě. Při svém výjezdu předáváš svou funkci dle 
předběžné dohody svému zástupci. Ve všem jsou ti samozřejmě ku pomoci 
pracovní terapeuti, ale některé kompetence prostě chceme nechat na tobě. 
Nejdůležitější jsou v práci šéfky/šéfové … 
 

 
 
 
Šéfka/šéf domu  
Klientka/klient druhé fáze, po dobu jednoho měsíce: 

 vede první část Ranní komunity, Samořídící skupinu a pondělní Program šéfa baráku 

 organizuje, řídí a kontroluje pracovní činnosti v komunitě 

 spolu s pracovními terapeuty a týmem plánuje práci na technické poradě před Ranní 
komunitou 



 zodpovídá za dodržování režimu, kontroluje kvalitu práce, pořádek v domě a na 
pracovištích a dle možnosti se zapojuje do prací 

 dbá na úklid pokojů a společných prostor nejen v době k tomu určené 

 při zjištění nedostatků navrhuje sankce a konsultuje je s týmem, udělené sankce eviduje 

 během svého funkčního období připraví program jednoho výletu a pondělních programů, 
které vede 

 v úterý jezdí nakupovat, vyúčtování provádí službukonající terapeutce/terapeutovi 

 oznamuje gongem večerku, obchází a kontroluje areál a dům, zhasíná světla, zavírá okna 
a zamyká dveře ve společných prostorách a kontroluje, zdali je na pokojích vše v pořádku 

 má na starosti kancelářské potřeby klientů, ručí za jejich stav, doplňování a předávání  

 domlouvá s terapeuty porady druhých fází 

 stará se o komunitní kroniku, pořizuje do ní záznamy o všech důležitých akcích, kterých se 
komunita zúčastnila. 
 

 
 
 
Šéfkuchařka/šéfkuchař  
Klientka/klient druhé fáze, po dobu jednoho měsíce:  

 plánuje jídelníček  

 samostatně se stará o provoz kuchyně ve spolupráci s pracovními terapeuty 

 vaří jídla, s čímž kuchtička/kuchtík pomáhájí 

 neúčastní se rozcviček, režim volna a práce si řídí podle vlastních potřeb 

 dbá na kulturu a hygienu přípravy jídel a stolování 



 zodpovídá za pořádek v kuchyni  

 jednou týdně doplňuje společně s pracovní terapeutkou/terapeutem jídlo do kuchyně  

 zvonem svolává k jídelní tabuli, vydává jídlo 

 v pátek připravuje postní jídlo, na nedělní snídani peče buchtu 

 do kuchyně nikdo krom něj, kuchtíka a pekaře nesmí 
 

 

Farmářka/farmář 
Klientka/klient druhé fáze, po dobu jednoho měsíce: 

 zodpovídá za prosperitu zvířat, živočišnou produkci a pořádek ve chlévech, kotcích a 
výbězích 

 konsultuje s pracovní terapeutkou/terapeutem situace, se kterými nemá zkušenost 

 o víkendu zabezpečuje běžný chod farmy. 
 
 

 

 
  
 
Šéfka/šéf úklidu 
Klientka/klient druhé fáze, po dobu jednoho měsíce: 

 má na starosti péči o pořádek v domě a jeho okolí 

 pořizuje zápis z Ranní komunity a z pátečních a nedělní Hodnotící skupiny 

 dbá na pořádek, čistotu a kulturu vnitřních i vnějších prostor komunity 

 dle možností se samozřejmě i on sám zapojuje do úklidu. 



 

 
 
 
 

… další pracovní pozice …  
 

 Rozcvičkářka/rozcvičkář – vede ráno desetiminutovou rozcvičku.  

 Kuchtička/kuchtík – oznamuje gongem začátky programů a přípravu na ně, pomáhá s 
vařením, myje nádobí, vytírá kuchyň a jídelnu, prostírá stůl k společným jídlům a ve 
všem se zodpovídá šéfkuchařce/šéfkuchaři.  

 Úklidářka/úklidář – pod vedením šéfky/šéfa úklidu uklízí kuřárnu, dům a dbá na 
dodržování pořádku, dohlíží na to, aby po sobě ostatní nenechávali nepořádek, nebo 
uklízí za ně, eviduje a doplňuje stav hygienických potřeb v koupelnách, WC atd. Stará se 
o likvidaci odpadu, jeho třídění a čistotu prostor kolem popelnic a kontejnerů. 

 Pradlena/prádelník – stará se o pračku, pere a suší, žehlí, dbá na distribuci vypraného 
prádla, udržuje v čistotě prádelnu a sušárnu, nejméně jednou za dva týdny pere 
lůžkoviny. Má u sebe prací prášek a distribuuje ho ostatním. 

 Pomocnice/pomocník na farmě – pomáhá u zvířat, sbližuje se s nimi, zodpovídá se 
šéfce/šéfovi farmy. 

 Zahradnice/zahradník – stará se o zahradu dle pokynů pracovní terapeutky/terapeuta. 

 Kotelnice/kotelník – vstává první, budí ostatní, stará se o teplo v domě, dbá na čistotu a 
pořádek v kotelně a okolí. Tato funkce je na 14 dní. 
 

 



… další možné funkce na delší období bez rozdílu fází … 
 

 Bazénářka/bazénář – stará se o bazén dle pokynů pracovní terapeutky/terapeuta. 

 Cyklosprávkyně/cyklosprávce – zodpovídá za dobrý technický stav kol, dbá na jejich 
řádné vypůjčování, čistotu, řídí jejich opravy svépomocí i nebo je sám opravuje. 

 Sportsmanka/sportsman – pečuje o sklad sportovního náčiní. 

 Kulturistka/kulturista – dbá na stav a chod posilovny, její údržbu a úklid. 

 Květinářka/květinář – pečuje o květiny v domě. 

 Chovatelka/chovatel – stará se o rybičky, kočky a jinou havěť v domě. 

 Keramička/keramik – dbá na chod, údržbu a úklid keramické dílny, obsluhuje pec. 

 Švadlenka/Krejčí – má na starosti šicí stroj a další potřeby, opravy společného prádla. 

 Správkyně/správce divadelního skladu a arteskříně – zodpovídá za pořádek a 
přehlednost věcí ve skladu divadelních rekvizit a arteskříni, domlouvá 
s hospodářkou/hospodářem doplnění chybějících věcí.  
 
 

 

 
 

 
 
… na následující straně máš harmonogram celého týdne v komunitě, toho se 
drž … 
 
 



 
 
 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

6.30 budíček budíček budíček budíček budíček 7.30 
budíček  

- 

6.40 rozcvička rozcvička rozcvička rozcvička rozcvička 7.40 
rozcvička  

- 

7.00 snídaně snídaně snídaně snídaně snídaně 8.00  
snídaně  

9.00 
snídaně  

7.30 
–  

8.30 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

- - 

8.45 
–  

9.45 

ranní 
komunita 

ranní 
komunita 

ranní 
komunita 

ranní 
komunita 

ranní 
komunita 

ranní 
komunita 

- 

10.00 
– 

11.00 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

10.00-
18.00 
výlet 

- 

11.00 
– 

12.30 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

pracovní 
blok 

- - 

12.45 oběd oběd oběd oběd oběd oběd oběd 

13.00 - - - - - - kontrola 
úklidu  

14.00 
– 

15.30 

program 
šéfa domu 

skupina sport/ 
keramika 

 

arteterapie páteční 
hodnotící 
skupina 

- 13.30 – 
dávková-

ní léků 

16.00 
– 

17.30 

skupina drama-
terapie 

keramika/ 
sport 

skupina 16.00-17.00 
samořídící 

skupina 

- 14.00 -
17.00 

návštěvy 

18.00 večeře večeře večeře večeře večeře večeře večeře 

18.30 
– 

20.00 

telefony telefony telefony telefony telefony telefony 9.00– 
19.00 

telefony 

19.30 - kontrola 
úklidu 

- kontrola 
úklidu 

- - - 

20.00 
– 

21.00 

předávání 
funkcí 

prevence 
relapsu 

vzdělávací 
/ klub / 

pastorace  

tematická 
skupina 

- - 19.00-
20.30 

nedělní 
skupina 

22.00 psaní 
deníků / 
hygiena 

psaní 
deníků / 
hygiena 

psaní 
deníků / 
hygiena 

psaní 
deníků / 
hygiena 

psaní 
deníků / 
hygiena 

psaní 
deníků / 
hygiena 

psaní 
deníků / 
hygiena 

22.30 večerka večerka večerka večerka 24.00 
večerka 

24.00 
večerka 

večerka 

 



… věz, že důležitá je pro nás i spolupráce s tvou rodinou a tvými blízkými … 
 

 
 
 

Rodinná konsultace – s terapeutickým týmem (většinou tvou garantkou/garantem) je možno 
sjednat na nedělní odpoledne či jiný čas, doporučená frekvence je cca 1x měsíčně. 
 
Rodinná skupina v Podolí – probíhá dvakrát do měsíce, zde mají rodiče možnost sdílet spolu 
strasti a slasti toho, že se jejich děti léčí, skupinu vedou terapeuti z komunity. 
 
Víkendové pobyty blízkých – dle dohody s týmem je možno absolvovat prodlouženou 
návštěvu s účastí na společném programu s klienty od pátečního večera do nedělního 
odpoledne. Ideální součástí pobytu je rodinná terapie (konsultace). Na víkend by neměla 
připadat více než jedna návštěva. 
 
Rodinná sobota – setkání všech rodin a blízkých našich klientů v rámci společného programu 
několikrát do roka. 

  

  

 



… na závěr ještě několik informací týkajících se tvých práv a povinností … 
 
Etický kodex personálu TK Magdalena 
Prvořadou povinností všech zaměstnanců terapeutické komunity (dále jen TK) je zabezpečit 
kvalitu služeb poskytovaných všem klientům po dobu jejich léčby. Vztah mezi členy týmu a 
klienty je jedinečný. Je proto nezbytné, aby personál zacházel uvážlivě a zodpovědně s 
důvěrou, jež mu byla svěřena.                     
Každý člen týmu si musí být vědom skutečnosti, že ho jeho profese zavazuje k pečlivému 
sledování svého vlastního jednání, stejně jako jednání klientů. Tento Etický kodex se vztahuje 
na všechny členy týmu za všech okolností, tedy i mimo jejich pracoviště. 
 
Členové týmu jsou ve vztahu ke klientům povinni 
1. Chovat se a jednat jako dospělé a pozitivní vzory. 
2. Udržovat všechny informace o klientech v přísné důvěrnosti za dodržení všech existujících 
zákonů a pravidel zařízení. 
3. Poskytnout každému klientovi kopii Listiny práv klienta a zabezpečit, aby klient všechna 
práva pochopil a ta aby byla zachovávána jak členy týmu, tak klienty. 
4. Respektovat všechny klienty za dodržování ne-sobeckého, ne-trestajícího a 
profesionálního vztahu s nimi. 
5. Poskytovat služby bez ohledu na původ, rasu, vyznání, náboženství, národnost, sexuální 
orientaci, věk, politické přesvědčení, předešlou kriminální kariéru nebo ekonomický status. 
Za výjimečných okolností je rozhodnutí týmu plně respektováno. 
6. Uznat, že v nejlepším zájmu klienta může být ho referovat nebo předat jinému zařízení 
nebo odborníkovi. 
7. Zamezit jakémukoli sexuálnímu vztahu s jakýmkoli klientem. 
8. Odpovídajícím způsobem odměnit klientovu práci vykonanou ve prospěch člena týmu. 
9. Předejít vykořisťování klienta pro osobní prospěch. 
 
Listina práv členů týmu a klientů 
Všichni členové týmu a klienti rezidenčních léčebných programů mají bezvýhradné právo na: 
1. Podpůrné prostředí bez drog. 
2. Léčbu bez ohledu na původ rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální 
orientaci, předchozí kriminální kariéru či socioekonomický status. 
3. Důstojnost, respekt, zdraví a bezpečnost kdykoli. 
4. Znalost filosofie a metod programu. 
5. Jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných 
programem, stejně jako o sankcích, disciplinárních opatřeních nebo modifikacích práv. 
6. Dostupnost orgánu registrujícího a projednávajícího stížnosti a rozhodujícího o všech 
pravidlech a nařízeních, sankcích, disciplinárních opatřeních nebo modifikacích práv. 
7. Vymezení všech poplatků a nákladů, jež má hradit, způsoby a termíny jejich uhrazení, 
dostupnost peněz a osobního majetku během programu a při odchodu z něj. 
8. Zachování důvěrnosti informací týkajících se účastníka programu, stejně jako všech 
léčebných záznamů v souladu se zákony státu. 
9. Možnost přezkoumání osobních záznamů odpovídajícím orgánem a nárok na obdržení 
písemného stanoviska vysvětlujícího vyvrácení rozporovaných zaznamenaných informací. 
10. Vystoupení z programu kdykoli na základě vlastního rozhodnutí bez fyzického nebo 
psychického nátlaku. 



11. Osobní komunikaci s příbuznými nebo přáteli kdekoli při a nebo po vstupu do programu v 
souladu s pravidly zařízení (programu). Výjimku k tomuto ustanovení mohou činit zákazy 
osobní kontaktu v případech, v nichž se jedná o zadokumentovanou část léčebného plánu. 
12. Ochranu před reálným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, emočním a 
sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným zavíráním v klauzuře. 
13. Poskytování nutričně hodnotné stravy, bezpečí a příslušný spánek, fyzické cvičení a 
odpovídající uspokojování osobních hygienických potřeb. 
14. Lékařskou péči nabízenou kvalifikovaným lékařem a právo nabízenou lékařskou péči 
odmítnout. 
15. Dostupnost právního poradenství nebo zastoupení právníkem kde je to třeba. 
16. Pravidelný kontakt s dětmi, které jej doprovázejí do programu. 
17. Jasnou definici zodpovědností pro členy týmu, zabezpečení odpovídajícího výcviku, 
adekvátní podporu a supervizi týmu (obsahující hodnocení i zpětnou vazbu), právo nebýt 
vykořisťován a právo odejít z místa bez pronásledování. 
18. Vedení a pomoc při odchodu z programu z jakéhokoli důvodu, při odchodu do jiného 
zařízení a při hledání služeb, stejně jako při hledání zdrojů finanční pomoci a rezidenčních 
míst. 
19. Ochranu před vykořisťováním (včetně rodičů a rodiny) ve prospěch zařízení či jeho 
personálu. 
 
Standardy a cíle pro TK 
TK představuje způsob léčby, jehož prvořadým cílem je zotavení osob od zneužívání drog 
prostřednictvím jejich osobnostního růstu za současného vyžadování abstinence od látek 
ovlivňujících vědomí s jedinou výjimkou lékařem přiměřeně předepsaných léků, jež mají 
napomoci dosažení specifických medicínských výsledků. 
 
Od členů EFTC je vyžadováno 
a) uznat lidská a občanská práva všech osob spojených s jejich TK a jasné stanovení práv, 
privilegií a odpovědností klientů a personálu. 
b) zabezpečit každému jedinci v TK právo svobody před hrozbou zneužívání moci jakýmkoli 
jedincem či skupinou. 
c) vytvořit písemnou prezentaci filosofie a cílů programu. 
d) přijmout pro jejich TK opatření, která umožní ochranu před potencionálním nebo 
skutečným zneužitím místních nebo národních práv. 
e) zabezpečení prostředí, které nabízí maximální příležitosti pro fyzický, spirituální, emoční a 
estetický rozvoj a které zajistí bezpečnost pro každého. 
f) vytvořit strukturu komunity založené na optimální integraci zásadovosti a úplnosti, dobré 
vůle a lidskosti všech členů, kde základní hodnotou je lidská důstojnost. 
g) vzdělávat a provádět adekvátní supervizi týmu. 
h) být pod účetním dozorem externího výkonného nebo komunitního orgánu (dozorčí rady), 
který se setkává v pravidelných a předem určených intervalech v průběhu roku za účelem 
kontroly a supervize dodržování odpovědností za aktivity programu u každého zařízení. 
i) zpracovávat výroční zprávu o hospodaření s auditem, autorizovanou členy dozorčí nebo 
výkonné rady. 
 
 



Povinnosti klienta služeb léčby závislostí vůči jejich poskytovateli zahrnují 
a) dodržování pravidel domu a chování podle pravidel stanovených poskytovatelským 
zařízením (např. zákaz užívání drog v zařízení, jednání s respektem a důstojností s členy 
týmu, dodržování zákazu kouření v určených prostorách a dalších omezení platných pro 
všechny.) 
b) specifické odpovědnosti za dodržování plánu péče a individuální léčebné (terapeutické) 
smlouvy (např. dodržování času dohodnutých termínů a dodržování léčebně-resocializačního 
režimu). 
 

… oblasti možného porušování práv … 
 
Všichni zaměstnanci zařízení jsou v okamžiku podpisu pracovní smlouvy seznámeni s etickým 
kodexem zařízení, který upravuje nejrizikovější oblasti interakce mezi zaměstnancem a tebou 
z hlediska tvých práv. Za dodržování tvých práv zodpovídá vedoucí programu a průběžně tyto 
otázky se zaměstnanci diskutuje.  
Za zvláště významné oblasti, v kterých by mohlo docházet k porušování tvých práv, 
považujeme: 
Platby za poskytované služby 
Tvá finanční spoluúčast na léčbě je vnímána jako dodatečný motivující faktor a slouží u 
rezidenční pobytů k hrazení části nákladů na ubytování a stravu, v případě ambulantních 
programů slouží k úhradě režie zařízení (např. nájem prostor). Její výše je stanovena s 
ohledem na tvé aktuálně platné životní minimum a schopnost dosáhnout na zdroje 
finančních prostředků. Tvá finanční situace ovšem nesmí ohrozit průběh tvé léčby. Jsi-li v 
tíživé sociální situaci s prokazatelnou neschopností úhrady plateb, jsi přijat do programu bez 
poplatku. V případě tvé momentální platební neschopnosti lze dohodnout s organizací slevu, 
prominutí poplatku či event. splátkový kalendář. O slevách, prominutí poplatku atp. 
rozhoduje na základě písemné žádosti vedoucí daného programu. 
Přijímání darů od tebe či tvých blízkých 
Finanční a věcné dary mohou být přijímány až po ukončení tvé léčby v zařízení, s cílem 
předejít podezření na zvýhodnění tvé pozice v léčbě. O daru je sepsána darovací smlouva, 
seznam dárců a sponzorů se každoročně zveřejňuje (s výjimkou dárce, který si přeje zůstat 
anonymní) ve výroční zprávě organizace.  
Definování hranic vztahu mezi zaměstnancem a tebou 
Případné tvé přijeti (který má nějaký vztah k zaměstnanci) do programu je diskutováno v 
rámci porady týmu. Okolnosti tohoto vztahu jsou v okamžiku přijetí do rezidenčního 
programu oznámeny ostatním klientům programu. 
Vztah mezi zaměstnancem a tebou nesmí přesahovat rámec pracovního / terapeutického 
vztahu. Zaměstnanec se např. nemůže stýkat s tebou mimo rámec své pracovní doby a je 
povinen dbát na udržení profesního odstupu. Pokud dojde k překročení této hranice je 
vzájemný vztah diskutován v rámci týmové porady nebo supervize a přijaté závěry je povinen 
zaměstnanec respektovat. Tyto zásady platí i po ukončení tvé účasti v programu. 
Využití tebe ve prospěch organizace či zaměstnance 
V případě využití služeb či práce tvé nebo tvých blízkých ve prospěch organizace jsou tyto 
služby či práce finančně ohodnoceny podle odpovídající hodnoty. Dohoda je jasně a pro tebe 
srozumitelně upravena předem a podléhá schválení vedoucího programu. Toto pravidlo se 
nevztahuje na tvou činnosti v rámci terapeutického programu (např. pracovní terapie, účast 
na náboru klientely, atp.). 



Omezení tvých práv během programu 
O případných omezeních tvých práv v rámci programu jsi informován srozumitelnou formou 
před nástupem do programu. Pokud dochází k úpravě léčebného plánu s dalším event. 
omezením práv, děje se tak vzájemnou dohodou a písemnou formou s podpisy 
zainteresovaných stran (léčebný kontrakt). 
 
 

… samozřejmě, že o všem, co se tu o tobě dozvíme, mlčíme … 
 
… a nakonec, kdyby sis chtěl stěžovat, postup je následující … 
 
Podání stížnosti 
Stížnosti či připomínky vztahující se k chodu TK Magdaléna, včetně postupu jejich 
zaměstnanců, můžeš podat: 
a) ústně – v tomto případě přednášíš stížnost sám, resp. tvou zvolení zástupci – např. patron, 
šéf domu atd. 
b) písemně – stížnost vhodíš do schránky důvěry. Zde je ti zaručena anonymita.  
První instancí pro podání stížnosti je obvykle službukonající terapeut, event. schránka 
důvěry. Schránka důvěry je umístěna naproti komunitní místnosti a je otevírána každý den 
ráno službukonajícím terapeutem. Je-li z nějakého důvodu nutné nebo vhodné postoupit 
stížnost či připomínku vyšší instanci (např. není-li na nižší instanci včasně či vhodně řešena), 
lze postupovat v následujících krocích: 

 službukonající terapeut 

 vedoucí terapie 

 ředitel o.p.s. 

 správní rada o.p.s. (pouze písemně, adresa je uvedena v Adresáři, který je klientům k 
dispozici) 

 sekce TK A.N.O. (pouze písemně), adresa je uvedena v Adresáři, který je klientům k 
dispozici) 
Můžeš samozřejmě dát i podnět k šetření i přímo polici ČR nebo ombudsmanovi. 
 

 



Řešení stížnosti 
Všechny podané stížnosti nebo připomínky jsou s tebou či tvým zástupcem, pokud možno, 
řešeny okamžitě. Anonymní stížnosti se řeší, nevyžaduje-li řešení intimnější přístup, s celou 
skupinou či jejími zástupci – šéfem domu, vedoucími jednotlivých úseků, druhými fázemi 
apod. O způsobu jejich řešení je v případě ústního podání proveden zápis do žurnálu.  
V případě písemného podání stížnosti jsou navíc stížnost i způsob jejího řešení archivovány 
zvlášť, přičemž obdržíš písemnou odpověď. Je-li stížnost anonymní a ty chceš v anonymitě 
zůstat, musí řešitel stížnosti samozřejmě zvolit odpovídající způsob odpovědi. Anonymní 
stížnosti či připomínky jsou řešeny obdobně a taktéž archivovány. O způsobu jejich řešení je 
informován šéf domu. 
Pokud není možno stížnost či připomínku vyřešit okamžitě pro tebe uspokojivým způsobem, 
postoupí ji zaměstnanec bezodkladně svým přímým nadřízeným. 
 
 
 

… 
 
 
 

 
 

 
 
 

… a jsme na konci, přejeme ti hodně sil, vůle a odvahy to tu zvládnout, 
protože to stojí za to! 


