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Rakovník Praha
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Boleslav

Příbram

Beroun Mníšek
pod Brdy

•  Programy primární prevence
• Ambulantní léčba
•  Ambulantní doléčovací program
•  Tréninkové byty
•  Následná rezidenční péče pro 

klienty s duální diagnózou
•  Rezidenční péče v terapeutické 

komunitě
•   Kontaktní a poradenské služby
• Terénní program
•  Nízkoprahové zařízení pro děti  

a mládež Mezičas

Ve Středočeském kraji a Praze  
jsme pro vás již více než 22 let  
a nabízíme tyto služby:

Kdo jsme a co nabízíme
Již více než 22 let poskytuje obecně prospěšná společnost Magdaléna sociální a zdravotní služby li-
dem zasaženým závislostí a jejich blízkým. Zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a provázaných 
programů: nízkoprahové a terénní služby pro aktivní uživatele drog jsou často první a někdy jedinou 
profesionální službou, s níž se setkávají, a mohou být odrazovým můstkem k dalším krokům. Ambulant-
ní a rezidenční léčba závislosti 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 zpracovaní 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 pre-
ventivní práce s dětmi a mládeží nejen v oblasti závislosti. Vedle přímé práce s dětmi a mladými lidmi na 
školách nabízíme také vzdělávání pedagogů a poradenství školám v oblasti prevence rizikového chování 
mládeže. Stavíme na principu partnerské podpory, pružně a cíleně reagujeme na individuální potřeby kaž-
dého člověka. 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?
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Rubrika

Kdo tvoří náš tým

Mgr. Ondřej Sklenář
ředitel

Ing. Veronika Šťastná   ↘ finance a ekonomické řízení 
ekonomická ředitelka  ↘ personalistika a mzdová agenda
  ↘ účtárna
  ↘ administrativa

Mgr. Zdeňka Effenberger  ↘ státní a krajské dotace
ředitelka projektové  ↘ granty a fondy EU
kanceláře  ↘ public relations/fundraising

  ↘ mezinárodní spolupráce

Ing. Vilém Schubert  ↘ provoz, zásobování
technický ředitel  ↘ správa budov a autoprovoz
  ↘ údržba a opravy majetku

  ↘ centrum primární prevence (CPP)
Mgr. Helena Fialová  — všeobecná a selektivní prevence 
odborný garant  — preventivní servis pro školy 
  — adaptační a harmonizační kurzy
  — Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

  ↘ centrum vzdělávání
  — vzdělávání pedagogů

Bc. Markéta Dolejší  ↘ léčebné a resocializační programy
odborná ředitelka  — adiktologické ambulance
od 9/2019  — terapeutická komunita 
  — programy následné péče
   – chráněný pracovní program 
   – tréninkové byty 

Mgr. Jiří Zatřepálek  ↘ programy snižování rizik 
odborný ředitel  — terénní programy
  — kontaktní a poradenské služby

Mgr. Petra Martínková  ↘ komunikace s médii 
PR manažerka
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Rubrika

Supervizoři a metodičtí pracovníci
Broža Jiří, Tumlířová Renata, 
Čermáková Veronika, Hesoun Jan, 
Huk Martin, Konečný Petr, Janků Eva, 
Libra Jiří, Pinďáková Zuzana, Prokeš 
Martin, Randák Dušan, Skácelová 
Lenka, Sobotka Jan, Strašrybková 
Judita, Šedivá Dana, Šikl Jan, Vácha 
Petr, Zahradník Michal, Žák Tomáš

Dozorčí rada
Tomáš Havlíček  
Jaromír Holec  
Mária Horynová

Dobrovolníci
Lenka Gajdošíková,  
Nikola Gajdošíková,  
Tereza Horká, Michal Jiráň, 
Václav Grepl, Jonáš 
Kratochvíl, Sandra 
Krupičková, David Novotný, 
Adam Straka, Zuzana 
Votroubková

Správní rada
Jan Dlouhý (předseda)
Petr Digrin  
Pavla Doležalová  
Hana Kotoučová 
Petr Steklý 
Jiří Zápal 

supervizorů

19
externích  

spolupracovníků

34
dobrovolníků

10
zaměstnaců

93

Zaměstnanci

Arnoldová Jitka, Bakrlíková Olga, Balatová Anna, Baumová 
Kristýna, Beránek Karel, Bílková Andrea, Bouška Jiří, Brabcová 
Šárka, Brázdová Klára, Bubeníková Martina, Buchta Petr, 
Buchtová Marion, Cihelková Johana, Čermáková Petra, Černo 
Marek, Čížkovská Dominika, Čmelíková Šárka, Dolejší Markéta, 
Doležalová Vlasta, Effenberger Zdeňka, Fialová Helena, 
Gavendová Klára, Haisová Stanislava, Hanuš Jan, Hanzal Pavel, 
Herešová Alice, Hodačová Markéta, Honsová Jarmila, Hora 
Bohumil, Hotovcová Lucie, Hráchová Kamila, Chaloupková 
Magdalena, Charvátová Anna, Chromčák Jiří, Jágl Vojtěch, 
Jakubcová Romana, Jančovičová Markéta, Jičinská Lucie, Jirový 
František, Jocovová Martina, Karasová Veronika, Karbanová 
Eva, Klimt Jaroslav, Klučovská Mária, Kokeš Ondřej, Kolářová 
Ivana, Kosíková Tereza, Koubová Markéta, Koukal Robert, 
Kováčová Eva, Král Pavel, Krejčíková Lucie, Kymlová Petra, 
Lískovcová Eva, Lukešová Hana, Madejová Nicole, Marhoulová 
Kateřina, Martínková Petra, Mezková Nikola, Mirčeva Lenka, 
Molnárová Monika, Mottlová Kateřina, Nasri Saleh, Nechybová 
Sandra, Neradová Iveta, Olišarová Pavlína, Pavlíčková Galina, 
Pešek Martin, Pethöová Lenka, Petříček Aleš, Počtová Monika, 
Podzimková Anna, Poláchová Petra, Púčiková Dominika, 
Putnová Jana, Rybáčková Ilga, Salcman Miroslav, Schubert 
Vilém, Sklenář Ondřej, Strnad Martin, Sýkora Miloš, Ševčíková 
Martina, Šindelář Matěj, Škvorová Kamila, Šťastná Barbora, 
Šťastná Veronika, Štvánová Petra, Tancošová Eva, Tůmová 
Monika, Vavřincová Hana, Zajíčková Klára, Zatřepálek Jiří, 
Zemanová Sabina

Externisté

Bradáčová Milena, Bydžovská Tereza, Čapek Robert, 
Červenková, Agáta, Formánková Tereza, Hanzalová Náprstková 
Markéta, Horčík Bedřich, Jirová Kateřina, Kalous Martin, 
Kodetová Hana, Kučera Josef, Kučerová Jaroslava, Kydlíčková 
Natálie Nina, Laliková, Jana, Listík František, Nechyba David, 
Nevšímal Petr, Orság Michal, Podlahová Zuzana, Potencová 
Markéta, Růžková Johana, Skácelová Lenka,  Stoklasa Jiří, 
Stoklasová, Barbora, Šťastná Denisa, Šuranský František, 
Titmanová, Lucie, Turnerová Gabriela, Vavřincová Jana, 
Vojtíšek Zdeněk, Vránová Zuzana, Zachová Kateřina, Simionová 
Eliška, Fenclová Eva



Někdo tím,  
kým je,  
jiný tím, jaký je,  
a většina tím,  
kým se může stát.

Každý člověk je důležitý…
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Vážení přátelé,

do rukou se Vám dostává Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která shrnuje 
výsledky naší činnosti v roce 2019.

Rok 2019 byl stejně barevný a rozmanitý jako předchozích dvaadvacet let v životě Magdalény, 
v životě našich zaměstnanců a klientů. V minulém roce jsme si však možná o něco více než v před-
chozích letech připadali jak na horské dráze, když jsme během jednoho roku stihli zažít významné 
úspěchy a ocenění a současně prohry i zklamání. V konečném zúčtování to nebyl vůbec jednoduchý 
rok pro udržení stability našich služeb, zároveň jsme zvládli mnoho pozitivních věcí a nových výzev. 
Co konkrétně tím myslím? Před rokem jsem se na tomto místě zmiňoval o úspěšném roce 2018 
a stabilním financování našich služeb. Rok 2019 v oblasti financování znamenal nečekanou změnu 
a výraznou nestabilitu. Nedostatek dotačních financí vyvrcholil uzavřením dvou našich ambulant-
ních center – Adiktologické ambulance v Berouně a Adiktologické poradny ve Vlašimi. Tato skuteč-
nost velmi jednoznačně poukázala na fakt, jak moc jsou sociální a zdravotní služby protidrogové 
politiky v ČR závislé na dotacích od státu a krajů a jak výpadek jakéhokoliv dotačního zdroje velmi 
rychle ohrozí existenci služeb pro nejpotřebnější, tedy pro naše klienty a jejich rodiny v regionech, 
kde tyto služby nemají žádnou alternativu. Velmi smutné tak bylo loučení se s klienty v Berouně 
a Vlašimi a odkazování je na služby v jiných okresech či krajích. 

A co se nám vydařilo? Za úspěch považuji to, že jsme po celý rok jezdili za našimi klienty v rámci 
terénních programů, poskytovali odborné poradenství, testování na infekční onemocnění a léčbu 
závislosti v kontaktních centrech a ambulantních službách, nepřetržitě jsme poskytovali pobyto-
vou léčbu na Včelníku, rostl zájem o naše primárně preventivní a vzdělávací aktivity pro studenty 
a pedagogy základních i středních škol, atd. Na poli odborných aktivit jsme v dubnu loňského roku 
společně s Krajským úřadem Středočeského kraje spolupořádali XI. Středočeskou adiktologickou 
konferenci na téma „Válka s drogami?“, která sklidila pozitivní ohlas odborné veřejnosti. Vedle toho 
jsme vydali dva metodické manuály, a to „Kuchařku pro práci s rodinami“ a „Průvodce ambulantní 
léčbou“, a tím jsme navázali na tradici publikační a odborné činnosti naší společnosti. Ocenění naší 
práce přišlo i zvenčí, a to v podobě Ceny Kiron, kterou uděluje společně Klinika adiktologie 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně, za projekt ECETT Mobility – vzdělávací aktivity a stáže v partnerských or-
ganizacích po Evropě. V neposlední řadě jsme úspěšně připravili několik nových projektů financova-
ných z evropských fondů, jejichž realizaci zahájíme během roku 2020 a čerstvé novinky se průběžně 
dozvíte na našem webu a Facebooku.

Závěrem chci poděkovat Všem našim zaměstnancům za jejich nasazení, odvahu pracovat v NGO 
a za odbornou péči o klienty během celého roku poznamenaného již zmíněnou nejistotou a nesta-
bilitou. Děkuji našim dobrovolníkům za jejich aktivity a všem podporovatelům a spolupracujícím 
organizacím.

S úctou
Ondřej Sklenář  

ředitel Magdalény, o. p. s.
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Jaké služby nabízíme

Dětem a mládeži 
školám a pedagogům
Programy primární prevence,  
Centrum vzdělávání  
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

Následná péče 
ambulantní 
a pobytová:
–  tréninkové 

byty

CHRPA – 
následná péče: 
–  rezidenční 

program 
pro klienty 
s duální 
diagnozou

Adiktologické 
ambulance

Terapeutická 
komunita
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Snižování rizik

 550
 klientů

 48 423 1006
 vyměněné inj. stříkačky  nalezené  
  inj. stříkačky

 46 466 94 889
 vyměněné inj. stříkačky  vyměněné inj. stříkačky  
  celkem

 341 17 
 klientů klientů na tréninkových místech 
  pro aktivní uživatele

Rok 2019 v číslech

Primární prevence

33 4 077 190 463
 škol žáků tříd pedagogů

94 2 919
 klientů počet poskytnutých 
  služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Benešově:

Terénní programy

Kontaktní centra

Ve Středočeském kraji a Praze za rok prošlo našimi programy:
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498 44
 klientů gamblerů

197
 alkoholiků

31 53
 klientů blízkých

78
 klientů

 29 3
 klientů byty

 16 8
 klientů lůžková kapacita

 40 18 430
 pracovní počet hodin 
 poradenství pracovní terapie

Rok 2019 v číslech

Adiktologické  
ambulance

Terapeutická  
komunita

Následná péče  
CHRPA– Program  

pro klienty s duální 
diagnózou

Doléčovací centrum 
ambulantní program

Program  
Ambulantní sociální 

rehabilitace

Tréninkové byty

Léčba závislostí a resocializace
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Vše o našich službách

Primární prevence
V programu primární prevence nabízíme služby, jejichž hlavním cílem je předcházet rizikovému cho-
vání dětí a dospívajících. Prostřednictvím návštěv ve školách otevíráme témata dospívání, bezpečí 
na internetu, hranic a pravidel, sebepřijetí, podpory zdravých a fungujících sociálních vztahů a další. 
Upřednostňujeme dlouhodobou návaznou spolupráci, která vytváří bezpečí a reálný vztah dítěte 
s dospělým, připraveným zodpovědět i odvážnější dotazy či pomoci v případě potřeby. Vzdělávací 
programy připravujeme v týmu zkušených lektorů primární prevence. Mimoškolní přímý kontakt 
s dětmi a dospívajícími zajišťuje na Benešovsku Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas.

Centrum vzdělávání
Mníšek pod Brdy
Centrum vzdělávání
Bc. Markéta Hodačová, vedoucí
T: 737 797 011
E: vzdelavani@magdalena-ops.cz

Stejně jako léta minulá, byl i rok 2019 naplněn vzdělávacími akcemi pro pedagogy a školní metodiky pre-
vence na téma vedení programů všeobecné prevence s žáky základních škol. Podařilo se nám úspěšně 
dokončit evropský projekt Vy-rostete s námi, ve kterém bylo zapojeno přes 200 pedagogů z pražských 
základních škol. V květnu jsme uskutečnili odbornou konferenci s názvem Žijeme tu spolu zaměřenou na 
předcházení násilí, netoleranci a dalším aktuálním rizikovým jevům. Pokračovali jsme ve Specializačním 
studiu pro školní metodiky prevence. Během roku úspěšně proběhly další 2 semestry studia, na kterém 
účastníci oceňují zejména jeho praktické zaměření a prostor pro vlastní prožitek. Naší nejpočetnější cílo-
vou skupinou byli pedagogové ze Středočeského kraje a největší zájem byl o dlouhodobý kurz Třídnické 
hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“. Celkem jsme mimo evropský projekt proškolili 225 pedagogů. 
Věnovali jsme se také přípravám vydělení samostatného vzdělávacího centra a rozšíření vzdělávací nabíd-
ky, mapovali poptávku po nových tématech u adiktologů a sociálních pracovníků. V závěru roku jsme se 
přestěhovali do nových prostor na Praze 7 u metra Vltavská, které poskytnou lepší zázemí pro vzdělávání 
i pro náš odborný tým.
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Centrum primární prevence
Mníšek pod Brdy
Centrum primární prevence 
Hana Lukešová, vedoucí 
T: 731 625 960  
E: prevence@magdalena-ops.cz 
FB: Centrum primární prevence,  
Magdaléna 

Tým Centra primární prevence se v první polovině roku 2019 intenzivně věnoval přípravě na proces cer-
tifikačního řízení. Certifikát uděluje MŠMT programu, který shledá jako kvalitní a odborný. Bez tohoto 
procesu by neměl žádný program, který se věnuje prevenci ve školství, vstupovat do škol. Jsme velmi rádi, 
že se nám podařilo certifikace získat na dalších 5 let (poslední certifikace v roce 2014 byly také úspěšné). 
V praxi to pro nás znamená, že se nadále můžeme věnovat všeobecné a selektivní prevenci na základních 
i středních školách. Mimo tyto přípravy a samotnou realizaci certifikací, jsme se věnovali tomu, co poklá-
dáme za nejdůležitější, střetávání se s mnoha pedagogy a jejich žáky. Těší nás stále zvýšený zájem ze stran 
středních škol, který nás nutí zamýšlet se nad tématy, která jsou efektivní pro tuto cílovou skupinu. In-
tenzivně jsme se také věnovali selektivní prevenci, ve které nedošlo oproti roku 2018, ke změně zakázek. 
Stále nejvíce pracujeme s narušenými vztahy mezi žáky, popř. s neschopností ovládat své emoce. V závěru 
bych chtěla ocenit všechny kolegy z týmu, neboť rok 2019 byl pro nás statisticky velmi úspěšný a tato 
práce by nemohla být naplněna bez profesionálního přístupu a otevřené mysli. 

Spolupracovali jsme s celkem 190 třídami, 3 888 žáků a 238 pedagogy. 
V loňském roce jsme udělali celkem sedm adaptačních kurzů, kterých se zúčastnilo 189 žáků.

Mníšek pod Brdy
Centrum primární prevence 
Mgr. Helena Fialová, odborný garant 
T: 737 284 597 
E: prevence@magdalena-ops.cz
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MeziČas 
Benešov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas
Mgr. Iveta Neradová, vedoucí NZDM MeziČas 
T: 739 570 998 
E: nzdm@magdalena-ops.cz 
FB: MeziČas NZDM Magdaléna

V průběhu celého roku jsme se setkali se 134 dětmi, dospívajícími a mladými dospělými. Z toho se celkem 
94 z nich stalo našimi klienty, se kterými jsme uskutečnili 2 919 kontaktů. V roce 2019 se nám podařilo 
úspěšně projít Rozvojovým auditem České asociace streetwork, díky čemuž jsme se stali členy asocia-
ce. Během roku jsme se zapojili do již tradičních akcí, které pořádáme s ostatními kluby ze středočeského 
kraje. V létě jsme tak vyjeli na Talentovou soutěž do Kolína, odkud jsme si přivezli první místo v kategorii 
zpěv a druhé místo ve výtvarné kategorii. Na podzim jsme vyjeli do Zruče nad Sázavou, abychom si zahráli 
o pohár ve Fotbalovém turnaji. V našem městě jsme pomohli s organizací a realizací také již tradičního Dne 
prevence závislostí, tentokrát s podnázvem: Co už je přes čáru? Ten se nesl v duchu hledání zdravé míry 
v rámci našeho životního stylu. Se žáky základních škol jsme se zabývali emocemi a zdravou mírou v jejich 
projevování. Téma zdravého životního stylu zůstalo v MeziČase aktuální i přes léto, kdy jsme pro děti a do-
spívající, kteří zůstávají o prázdninách ve městě, připravili týdenní program s názvem: Výživnej tejden. 
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RubrikaVše 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.

Adiktologické ambulance

Do našich ambulancí v Berouně, Příbrami, Praze a Vlašimi docházela většina našich klientů dlouhodobě. 
Systematicky usilovali o osvobození od závislosti či udržení abstinence. Zhruba třetina klientů využila jed-
norázová setkání nebo se rozhodla pokračovat v pobytové formě léčby v psychiatrických nemocnicích 
a terapeutických komunitách.

V roce 2019 jsme poskytovali ambulantní léčbu ve třech adiktologických ambulancích (zdravotnická 
zařízení) v Praze, Berouně a Příbrami a jedné adiktologické poradně (sociální služba) ve Vlašimi. Adikto-
logická ambulance v Příbrami se kromě dospělé klientely navíc zaměřuje i na mladistvé klienty a jejich ro-
diny. V rámci projektů zaměřených na prevenci a léčbu patologického hráčství jsou naše ambulance spolu 
se zařízeními dalších partnerských organizací páteří celé sítě ve Středočeském kraji (více na www.F63.cz) 

Rok 2019 přinesl současně pozitivní i negativní zprávy v oblasti financování ambulantní léčby. Pozi-
tivní bylo, že se nám podařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami v pražské a příbramské 
ambulanci. Zdravotní pojišťovny tak na základě našeho předchozího pilotního projektu potvrdily zájem 
o zajištění adiktologické péče svým pacientům. Skutečností však zůstává fakt, že úhrady od zdravotních 
pojišťoven nepokryjí 100 % nákladů na provoz ambulantních služeb. Proto je nezbytná spoluúčast státu 
a kraje na jejich financování. Z důvodu nedostatku dotací na jejich provoz jsme museli v říjnu a prosinci 
uzavřít dvě pobočky: adiktologickou ambulanci v Berouně a adiktologickou poradnu ve Vlašimi. 

Praha-Podolí 
Adiktologická ambulance 
Magdaléna – Podolí 
Jiří Bouška, vedoucí 
T: 739 639 119
E: podoli@magdalena-ops.cz

Příbram
Adiktologická ambulance
Magdaléna – Příbram
Mgr. Hana Vavřincová, vedoucí
T: 739 612 018
E: ambulance.pb@magdalena-ops.cz

Beroun (1. 11. 2019 –1. 4. 2020 uzavřena)
Adiktologická ambulance  
Magdaléna – Beroun
Mgr. Ondřej Sklenář, ved. do 1. 4. 2020
Mgr. František Jirový, ved. od 1. 4. 2020
T: 733 646 760
E: ambulance.be@magdalena-ops.cz

Vlašim (od 1. 1. 2020 uzavřena) 
Adiktologická poradna 
Magdaléna – Vlašim 
Mgr. Jiří Zatřepálek, vedoucí 
T: 739 308 401
E: zatrepalek@magdalena-ops.cz
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Terapeutická komunita

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

V roce 2019 bylo v Terapeutické komunitě Magdaléna celkem 31 klientů. Naše zařízení si vybírá klientela 
s dlouhodobou a komplikovanou závislostí, často v kombinaci s psychickými obtížemi. U věkového 
průměru dlouhodobě sledujeme postupné zvýšení – průměrný věk klienta (30 let) je třetí nejvyšší hodno-
tou za celou dobu existence komunity (od r. 1998). Průměrná délka užívání drog je rekordních 13,3 let – 
stejně jako v letech 2017 a 2018. Naše zařízení si vybírají klienti, kteří potřebují ke své diagnóze také pod-
poru psychiatrické medikace. Jde o klienty, kteří již mají diagnostikovanou psychiatrickou nemoc (poruchy 
osobnosti, silné úzkosti a deprese, schizoafektivní porucha, poruchy příjmu potravy aj.) nebo diagnózu 
stanovenou nemají, ale symptomy nemoci vykazují. Pro naše zařízení a kolegy to znamená spolupracovat 
více s psychiatrem a sestavit individuální plán kleinta, v němž akcentujeme a akceptujeme jeho specific-
ké potřeby. Komunita pak musí pracovat na klientově přijetí a následné léčbě těchto symptomů. 

Zajímavou statistickou hodnotou je, že v loňském roce prošla léčbou třetina klientů, která uvádí jako 
svou primární drogu alkohol nebo THC. V minulosti uváděli klienti nejčastěji pervitin (60–70%) případně 
heroin (10–20%).

S klientem, který uvádí jako primární nebo sekundární problém náruživé hráčství, pracujeme stan-
dardně. Klient projde diagnostickou fází a prostřednictvím gamblerských modulů spolupracujeme v jejich 
aplikaci v životě klienta. Stanovujeme míru osobní zodpovědnosti a zodpovědnosti okolí nejčastěji rodiny. 

Práci s rodinou vnímáme jako jednu z priorit v léčbě. Máme nastavené tři komplementární platformy 
spolupráce. Terapeutické setkání „klient-terapeut-rodinný příslušník“ nad společným tématem, rodičovská 
celodenní, resp. celovíkendová návštěva, kdy je rodič součástí léčebného programu. Třetí platformou je 
rodičovská skupina mimo prostředí komunity.

Naše klienty a jejich rodiny podporujeme i po léčbě. Rodiče mohou docházet i po skončení léčby dí-
těte do rodičovské skupiny. Klientům, kteří krátkodobě selžou ve svém abstinování anebo mají pocit, že 
abstinence může být ohrožena, poskytujeme tzv. „posilovací léčbu“. Nově jsme se rozhodli tuto formu 
podpory nejen nabízet, ale i požadovat. Tento požadavek platí pro všechny klienty, kteří opustí léčbu. Cí-
lem je stabilizovat a podpořit klienta. Výsledkem je časově a ekonomicky nesrovnatelně efektivnější 
forma podpory než případná další léčba.

Jako již tradičně jsme v tomto roce uspořádali festivalovou přehlídku divadel a výtvarných děl pro kli-
enty z celé České republiky a Polska pod názvem „Kulturfest“. Uklidili jsme les při akci „Den Země“. 
Pomáhali jsme při Celostátní potravinové sbírce. Podíleli jsme se na uspořádání karnevalu a vánoční be-
sídky pro děti z okolí. Během Velikonočních svátku jsme zinscenovali pro veřejnost „Pašijové hry“ a popr-
vé jsme letos dokonce hráli divadelní představení pro lidi s onkologickým onemocněním v nemocnici 
na Pleši. Dále jsme se zúčastnili společenských a sportovních akcí: „Běh na hrad“, triatlonového závodu 
„Železný adiktolog“ a turnaje v petangu. Tyto kulturní, ekologické a sportovní aktivity pomáhají klientům 
následně se lépe začlenit do společnosti v životě po léčbě.
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CHRPA – následná péče

Služba v roce 2019 poskytovala stabilní komplexní program. Jsme výhradně zaměřeni na cílovou skupinu 
lidí s kombinací závislosti a přidružených psychiatrických potíží, tzv. duální diagnózou, kteří v běžných 
službách propadají sítem a točí se v kruhu závislosti a nemoci. Rok 2019 byl obdobím rozvoje programu, 
kde došlo k doplnění některých funkčních terapeutických prvků. Zakládáme si na individuálním přístupu 
k potřebám a možnostem klientů. Klientům poskytujeme integrovaný program. Nabízíme bezpečné a in-
timní prostředí malé skupiny, které pomáhá při navazování vztahů a utváření komunity, intenzivní indivi-
duální a skupinovou terapii, spolupráci s rodinou, pracovní terapii v rámci ambulantní sociální rehabilitace 
a tréninkovou práci. Úzce spolupracujeme s psychiatrem. Poskytujeme strukturovaný program, zázemí 
stranou civilizace, možnost být součástí srdečné komunity lidí na Včelníku. Propojení s terapeutickou 
komunitou a vzájemná péče a podpora vede k posilování odpovědnosti a samostatnosti klientů a také 
ke zvýšení jejich kompetencí v obou programech. Rezidenční program pro klienty s duální diagnózou – 
NP CHRPA: Klientů v roce 2019: 16 | Lůžková kapacita: 8 | Klientů v pracovním poradenství: 40.

Mníšek pod Brdy 
Program pro klienty s duální 
diagnózou CHRPA 
Lucie Krejčíková 
vedoucí programu 
T: 739 303 024 
E: chrpa@magdalena-ops.cz
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Ambulantní doléčovací program
Praha-Podolí
Doléčovací centrum Magdaléna – Podolí  
PhDr. Galina Pavlíčková
vedoucí programu
T: 736 227 787
E: podoli@magdalena-ops.cz

V roce 2019 využilo služeb doléčovacího programu DC Podolí celkem 107 klientů (62 mužů, 45 žen). V tré-
ninkových bytech nabídl program služby 29 klientům (17 mužům, 12 ženám). Služby ambulantního doléčo-
vání využilo 78 klientů (45 mužů, 33 žen). Klienti využili 1 748 hodin individuálních poradenských konzul-
tací a 546 hodin skupinové terapie a poradenství. Nedílnou součástí práce je také telefonické a písemné 
poradenství, krizová intervence, informační servis, orientační testování apod. Program úspěšně dokončilo 
24 klientů, předčasně program opustilo 28 klientů a v čerpání služeb pokračuje 38 osob. Věkový průměr 
klientů byl u mužů 34, u žen 38 let. Potvrzuje se tak obecný trend stárnutí populace uživatelů návykových 
látek, kteří vstupují do kontaktu s odbornou pomocí. Zvýšení věku klientů jsme zaznamenali zejména 
u osob žádajících ambulantní doléčování. V zastoupení návykových látek užívaných klienty před léčbou 
byl nejčastější primární drogou pervitin 34 (37 %) a alkohol 28 (30 %), dále se heroin 4 (4 %), THC 4 (4 %), 
nelátkové závislosti 2 (2 %) a ostatní 20 (23 %). U zhruba poloviny klientů se objevuje tzv. polyvalent-
ní užívání – kombinované užívání vícero návykových látek. Doléčovací program zároveň nabízel pomoc 
a spolupráci rodinným příslušníkům a partnerům závislých klientů, kterých bylo v roce 2019 celkem 15. 
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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 veřejnost 
před důsledky užívání drog všeobecně – sběrem použitých stříkaček na veřejných prostranstvích. Prv-
ním typem služby jsou kontaktní a poradenská centra v Příbrami a Benešově. Sem mohou uživatelé 
drog zdarma a anonymně přijít ve stanovených otevíracích hodinách a využít nabízených služeb – na-
příklad výměny injekčních stříkaček, sociálního poradenství nebo testování na infekční nemoci. 

Druhou formou jsou terénní programy, jejichž pracovníci vyrážejí za klienty přímo do vytipova-
ných lokalit ve městech a jejich okolí. Poskytují své služby v regionech Benešovko a Praha-východ, 
Berounsko a Rakovnicko, Příbramsko a Praha-západ. Oba typy služeb dohromady poskytují tzv. Cen-
tra adiktologických služeb (CAS). 

V roce 2019 probíhala v nízkoprahových programech snižování rizik realizace dvou evropských 
projektů. První z nich je zaměřen na zaměstnávání aktivních uživatelů drog a na práci na jejich reso-
cializaci. Druhým projektem je poskytování odborného poradenství pro rodiče uživatelů nebo pro 
blízké osoby, které jsou závislostí ohroženy (týká se CAS Příbram, CAS Benešov). Získané zkušenosti 
a znalosti z těchto projektů jsou přidanou hodnotou pro práci s klienty programů. Neméně důleži-
tou aktivitou nejen na odborném poli bylo rozšíření monitorovacího a analytického nástroje pro 
ochranu veřejného zdraví Jehlomat.cz do nízkoprahových programů napříč republikou. 
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Centrum adiktologických služeb Příbram
 · kontaktní a poradenské služby
 · terénní program pro Příbramsko a Prahu-západ

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

cas.pb@magdalena-ops.cz

Bc. Magdaléna Chaloupková, Dis.
vedoucí nízkoprahových programů
(do 31. 8. 2019)
T: 737 391 214
E:  chaloupkova@magdalena-ops.cz 

cas.pb@magdalena-ops.cz

Mgr. Nicole Madejová 
vedoucí nízkoprahových programů  
(od 25. 9. 2019)
T: 737 391 214
streetmobil: 739 612 018
E:  cas.pb@magdalena-ops.cz

V roce 2019 se v Harm Reduction službách CAS Magdaléna Příbram změnilo složení pracovního týmu, roz-
loučili jsme se s jedním kolegou a dvěma kolegyněmi, které odešly na mateřskou dovolenou. Přivítali jsme 
tři nové kolegy/ně na pozici kontaktní a terénní pracovník/ce a novou vedoucí jako zástup za mateřskou 
dovolenou.
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Na jaře se podařilo týmu CAS Magdaléna Příbram absolvovat metodické návštěvy České asociace stre-
etwork (ČAS) a zařadit se tedy mezi její členy, což je povážováno v odborné společnosti za velký úspěch 
a známku kvality. Naši pracovníci tím prohloubili své znalosti v oblasti přímé práce s klienty CAS a načer-
pali nové trendy v oblasti snižování rizik.

V létě jsme se zúčastnili tří festivalů (Summerfest, High Jump, Garážfest), kde jsme provozovali pora-
denství, informační servis a pro zájemce bylo k dispozici orientační testování na alkohol v dechu. Tuto 
službu ocenili zejména řidiči. Celkově na letních festivalech proběhlo 2 183 kontaktů.

I přes hektický podzim, kdy byli v adaptačním procesu všichni 4 noví pracovníci/ce, jsme udrželi kvalitu 
služeb nastavenou v předešlých letech, udržujeme si stále základní principy Harm Reduction a Public 
Health, na kterých naše nízkoprahové služby stojí. O této skutečnosti svědčí také fakt, že jsme v rámci 
akce Evropského testovacího týdne otestovali na přítomnost infekčních nemocí 50 osob. Celkem jsme 
během jednoho týdne provedli na 170 testů. 

V Kontaktním centru jsme pokračovali v projektu Tréninkového zaměstnávání uživatelů návykových 
látek, který pomáhá zařadit klienty do pracovního procesu a vstoupit na trh práce. 

V terénním programu jsme pokračovali v projektu Posílení terénní práce a mapovali problematiku 
mladistvých uživatelů THC ve městě Příbram, na kterém jsme úspěšně spolupracovali s NZDM Bedna.

Centrum adiktologických služeb Benešov
 · kontaktní a poradenské služby
 · terénní program pro Benešovsko a Prahu-východ 

Centrum adiktologických služeb Benešov
Mgr. Dominika Púčiková 
vedoucí Centra adiktologických služeb Benešov 
T: 734 445 134
streetmobil: 737 797 014  
E:  cas.bn@magdalena-ops.cz 

V roce 2019 jsme pokračovali ve zkvalitňování služeb. V dubnu se kontaktnímu centru i terénnímu pro-
gramu podařilo úspěšně projít metodickou návštěvou od České asociace streetwork (ČAS) a stát se jejím 
členem. Tato metodická návštěva je zároveň dalším impulzem ke zkvalitňování našich služeb. 

Podařilo se nám rozšířit oblast monitoringu: pravidelně jsme vyjížděli do menších vesnic na Benešov-
sku, a nově také do Votic, Týnce, Sázavy, Načeradce a Bystřice. Aktivně jsme řešili drogovou scénu v našich 
spádových oblastech – spolu s klienty jsme chodili do terénu. Taková spolupráce pro nás byla velmi pří-
nosná – klienti znalí drogové scény nás mohou přivést na místa, kam bychom se sami nedostali.

V kontaktním centru se nám dařila i komunitní práce s klienty. Promítali jsme filmy, vyráběli dekorace 
kontaktního centra, vyučovali jsme angličtinu. Nedílnou součástí naší práce v kontaktním centru je i od-
borné poradenství. O tuto službu jsme v roce 2019 zaznamenali velký nárůst zájmu. Pravděpodobně 
proto, že na Benešovsku není žádná jiná nízkoprahová adiktologická služba a prostřednictvím naší terénní 
práce se mezi klienty o nás rozšířilo povědomí, což k nám přivedlo nové klienty.

Vše o našich službách
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Terénní program Beroun
 · pro Berounsko a Rakovnicko

Terénní programy Berounsko a Rakovnicko 
Bc. Lenka Pethöová, DiS. 
vedoucí programu 
T: 732 156 223 
streetmobil: 734 622 260 
E: teren.be@magdalena-ops.cz

Rok 2019 byl v TP Berounsko a Rakovnicko ve znamení změn v týmu. S novými kolegy přišly i nové nápa-
dy na monitorované oblasti, ale i na nová místa v lokalitách, kam dojíždíme či docházíme pravidelně. 
Naše služby byly i v uplynulém roce přizpůsobovány klientům tak, aby pro ně kontakt s námi mohl být 
bezpečným bodem v jejich životech, ale zároveň místem k reflexím a zpětným vazbám, které v mnoha 
případech vedly k blahodárným změnám chování či životosprávy. Tým dále oslovoval potenciální klien-
ty, a to nejen v rámci terénních služeb venku, ale i přes sociální sítě. Tým se ke konci roku stabilizoval, 
a pracovníci se vzdělávali na kurzu Individuálního plánování. 

V květnu také program úspěšně prošel Metodickou návštěvou České asociace streetwork (ČAS). Na 
pobočce dále běží projekt Tréninkového zaměstnávání aktivních uživatelů, který pomáhá klientům zís-
kat pracovní návyky. V listopadu také proběhlo již tradiční testování na infekční choroby v rámci Evrop-
ského týdne testování, stejně jako v loňském roce v Berouně, i v Hořovicích.

Vše o našich službách
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Vydali jsme

Díky podpoře z projektu Rodina – klíč k úspěchu vytvořili naši zaměstnanci dvě metodiky pro rodiny 
našich klientů. Kromě přímé distribuce jsou obě metodiky umístěné také volně ke stažení na našich webo-
vých stránkách.

Metodika Kuchařka receptů pro případy krize je určená pro rodiče do-
spělých dětí v procesu léčby závislosti na návykových látkách v terapeu-
tické komunitě. Metodika se zabývá nejčastějšími otázkami, problémy 
a rizikovými situacemi, které mohou v průběhu léčby nastat a poskytuje 
návod, jak se v těchto situacích zachovat. Konkrétní témata byla vytipo-
vána na základě naší dlouhodobé skupinové práce s rodinami závislých 
klientů.

Manuál Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů... byl vy-
tvořen pro rodiče dětí, které se potýkají s problémem závislosti. Ať už 
navštěvují adiktologickou ambulanci, nebo přemýšlejí o tom, jak začít. 
Průvodce se snaží srozumitelně objasnit nejčastější problémy, se kterými 
se rodiče potýkají. Jednotlivá témata jsou doplněna o konkrétní příběhy 
klientů z naší vlastní ambulantní praxe.

manuál pro rodiče (nejen) klientů adiktologických ambulancí

Průvodce  
pro rodiny
uživatelů drog, alkoholu, hráčů…

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

metodický manuál pro rodiče dospělých dětí v procesu léčby  
závislosti na návykových látkách v terapeutické komunitě

Kuchařka receptů 
pro případy krize

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Podpořte nás!

Jak nás můžete podpořit

⁃ ⁃Věcný dar
Co je pro někoho vyřazená 
nepotřebná věc, pro nás může 
znamenat důležité zajištění 
potřeby některého z klientů. 
Rádi vám sdělíme, co právě 
potřebujeme:  
darci@magdalena-ops.cz. 
Děkujeme všem dárcům  
za věcné dary. 

Finanční dar
Pomozte nám udržet či dále 
rozvíjet naše služby. Děkujeme 
za jakoukoli částku, kterou nám 
poskytnete na náš bankovní 
účet č. 388061319/0800. Můžete 
též využít darovacího portálu 
Darujme.cz (www.darujme.cz/
darovat/1000150). Na požádání 
rádi vystavíme potvrzení o daru: 
darci@magdalena-ops.cz

⁃Šíření dobrého jména
Rádi vás seznámíme s naší 
činností a ukážeme, kde 
konkrétně pomáháme. Můžete 
se zúčastnit akcí, které 
pořádáme pro veřejnost nebo 
u nás absolvovat odborné stáže. 
Podpořte nás tím, že budete 
sdílet informace o naší práci 
s vašimi blízkými a známými. 
Pracujete-li v médiích, napište 
o nás. Pro naše fanoušky jsme 
též na Facebooku: Magdaléna, 
obecně prospěšná společnost.

⁃Firemní podpora
Jak nás podpořit a k tomu  
navíc stmelit firemní kolektiv 
nebo vylepšit společensko-
odpovědný profil vaší firmy? 
Například tím, že mezi 
zaměstnanci pro nás uspořádáte 
sbírku potřebných věcí či pro  
nás zajistíte něco jiného,  
co vy sami umíte. Kontaktujte 
nás, rádi s vámi probereme,  
co právě potřebujeme:  
darci@magdalena-ops.cz

Dobrovolnictví
Chcete být užiteční a dělat něco, 
co vám dává smysl? Přidejte se 
k nám! Společně zjistíme, co vás 
bude bavit a nám pomůže.  
Můžete s námi pořádat akce 
pro veřejnost, účastnit se našich 
výročních komunit, podnikat 
volnočasové aktivity s našimi 
klienty, vytvořit pro nás 
prezentační video, pomoci nám 
s administrativou, nafotit nás 
a naše prostředí a mnoho dalšího: 
dobrovolnici@magdalena-ops.cz

 Daruj:  
 GIVT

Nakupujete online, v e-shopech? 
Prostřednictvím Givt.cz nás 
můžete podpořit. Stačí zvolit 
Magdalénu jako dobročinnou 
organizaci a některý z e-shopů 
v seznamu. Vámi zvolený e-shop 
přispěje Magdaléně určitým 
procentem z Vašeho nákupu.  
Vy nezaplatíte nic navíc. 
Podpoříte nás i tím, že o Givt.cz  
řeknete Vašim známým. 
Děkujeme.



24 Výroční zpráva 2019 | Magdaléna, o. p. s.

Podpořte nás!

Podporuji Magdalénu 

Péče o dárce a dobrovolníky 
Ing. Petra Čermáková 
T: 605 014 907
E: darci@magdalena-ops.cz

Děkujeme všem, kteří nás podporujete jako dárci, zaměstnanci, dobrovolníci a naši příznivci. 
Děkujeme za to, že jste (s námi). Velice si vážíme Vaší důvěry v naši práci a úsilí, které nám věnujete.

Dobrovolnický program

Jen ta práce je plodná, která je radostná.  
Jen ta práce je radostná, která je dobrovolná. 
 Tomáš Garrigue Masaryk

Dobrovolníkům nabízíme účast na akcích pro veřejnost, přátelské a týmové prostředí, zázemí profesionál-
ní organizace s více než 22letou působností, odborné stáže v oboru adiktologie, komplexní pojištění a ta-
ké dobrý pocit a radost ze smysluplné práce. 

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci XI. Adiktologické konferenci Stře-
dočeského kraje, kterou jsme 11.–12. 4. 2019 pořádali společně s Krajským úřadem Středočeského kra-
je. V rámci akce Dne Země děkujeme klientům, dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří kromě celého are-
álu ukli dili příjezdovou panelovou cestu a okolí lesa a hlavní silnici směřující k počátku obce Nová Ves pod 
Pleší. Vážíme si pomoci dobrovolníků, kteří působí v MeziČase, Nízkoprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež, a také dalších projektech zaměřených na děti a mladistvé. V květnu jsme ocenili vstřícnou pomoc do-
bro volnic, které nám pomáhaly na odborné konferenci „Žijeme tu spolu“, zaměřené na předcházení násilí, 
rasismu, netoleranci a xenofobii na školách. Červnovou Výroční komunitu posílily dobrovolnice, kte ré 
kromě dalšího vítaly příchozí u vchodu a zapisovaly jejich účast. Na tradičním zářijovém Kulturfestu nám 
dobrovolníci pomohli s natáčením divadelních vystoupení, v kuchyni a s čímkoliv, co bylo právě potřeba 
ad hoc zařídit. Paní Libušce Fáberové děkujeme za organizaci kurzu šití barefoot sandálů, který pro 
naše klienty uspořádala. Děkujeme paní Lence Gajdošíkové za stálou a aktivní dobrovolnickou pomoc. 
Za vánoční přání, respektive novoroční PF, děkujeme Soně Midrlové. Dobrovolníci se spolu s našimi za-
městnanci a klienty aktivně účastnili listopadového Festivalu svobody na Albertově, v duchu odkazu naší 
zakladatelky, paní Marie Kaplanové. V prosinci jsme se podíleli na Knoflíkovém trhu v Mníšku pod Brdy.

Dárcovství

Velice si ceníme individuálních, firemních a dlouhodobých dárců, kteří nám pomáhají udržet kvalitu námi 
poskytovaných služeb. Na finanční dary vám v případě zájmu vystavujeme potvrzení, abyste dar mohli 
následně uplatnit jako slevu na dani. 
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Podpořte nás!

Vyšli jsme vstříc informacím, které nám naši dárci uvedli v rámci našeho krátkého dotazování a začali 
jsme elektronicky vydávat Magdalénský zpravodaj. Čtvrtletník, který našim příznivcům konkrétněji přibli-
žuje naši práci. Zasíláme ho elektronicky 1 x za 3 měsíce.

Naše poděkování patří všem, díky kterým jsme do naší terapeutické komunity mohli pořídit nové vozi-
dlo. Na mobilitu všeho a všech, na zátěžové programy, na učení se odpovědnosti a samostatnosti pro klien-
ty v urči té fázi léčby, na všechny naše cesty necesty. Po dvou letech jsme veřejnou sbírku zdárně ukončili.

V prosinci jsme pořádali sbírku potřebných věcí pro klienty našich terénních a kontaktních center, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci. Poptávali jsme teplé zimní oblečení (zejména pánské), uza-
vřenou zimní obuv, spacáky, deky, izofólie atp. Za tyto věcné dary děkujeme Právnickému akademickému 
spolku Juristi, zaměstnancům Nemocnice Na Pleši a dalším hodným lidem, kteří zde nejsou uvedeni. 
Za monitory děkujeme společnosti Československá obchodní banka, a. s. Za polštáře a deky společnosti 
Kamýk Daunen s. r. o.

Za finanční dary srdečně děkujeme těmto dárcům: Jaroslava Baumruková, Robert Jiřík, Libor Kálmán, 
MUDr. Dagmar Karbanová, Petr Kratzmann, Eva Kučinská, JUDr. Zdeněk Pelc, Martina a Petr Šanovcovi, Petr 
Šťastný, Ing. Michal Štěrba. Děkujeme též následujícím společnostem a spolkům: GZ Media, a. s., GRAMO-
FOND, nadační fond GZ Media, Canopy Growth Czech, s. r. o. (Vědeckotechnický park Univerzity Palackého 
v Olomouci), Immomedical CZ s. r. o., Město Týnec nad Sázavou. 

Děkujeme všem dárcům či podporovatelům, na které nemáme kontaktní údaje nebo kteří chtěli zůstat 
anonymní. Každý příspěvek je pro nás důležitý, v jakékoliv výši. 

Jak pomoci Magdaléně nákupem na internetu

1. Jděte na www.givt.cz
2. Uveďte e-shop, kde budete nakupovat a Magdalénu.
3. Nakupte.

Z každého takového nákupu pošle internetový obchod určité procento na podporu naší smysluplné práce. 
Vy nezaplatíte nic navíc, jen Váš nákup. Děkujeme všem, kteří proklik přes givt.cz používají.

V Magdaléně pomáháme  
již více než 22 let.  
I my ale někdy  
potřebujeme pomoci. 
Podpořte činnost Magdalény.

Děkujeme Vám!
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Podpořili nás

Děkujeme za podporu v r. 2019

Městský úřad  
Týnec n. Sázavou

Městský úřad 
Hořovice

Městský úřad  
Králův Dvůr

Mětstský úřad  
Votice

Městský úřad  
Vlašim

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Česká asociace 
potravinových bank

Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

UVRVKPP
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Podpořili nás – Evropské projekty

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropské projekty

Rodina – klíč k úspěchu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422
Období realizace: 1. 10. 2017–30. 9. 2020

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoci osobám závislým na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém 
hráčství při jejich reintegraci do společnosti, a to prostřednictvím aktivizace jejich rodinné sítě. Výstupem 
projektu bude podpora a pomoc 200 osobám v rozsahu 40 a více hodin. 

Cílové skupiny: 
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství a dále 
rodiče a další blízké osoby těchto jedinců.

Klíčové aktivity: 1. Individuální psychosociální podpora, 2. Skupinová práce s rodinou, 3. Tvorba metodiky

Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek  
jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421
Období realizace: 1. 9. 2017–31. 8. 2020

Cíl projektu:
Hlavním záměrem projektu je uplatnění aktivních uživatelů návykových látek na otevřeném trhu práce 
(případně postup do systému prostupného zaměstnávání) prostřednictvím získávání sociálních návyků 
v pracovním prostředí a dalších dovedností (job koučink). Vytvořením tréninkových míst docílíme pracovní 
resocializace cílové skupiny, umožnění legálního příjmu a následné osobní, sociální a zdravotní stabilizace. 
Výstupem projektu bude 36 klientů zapojených do tréninkového místa a 90 osob podpořených formou 
aktivizační a motivační činnosti.

Cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé návykových látek uvažující či motivovaní ke změně svého chování, 
kteří v současné době nemohou nebo nechtějí usilovat o abstinenci.

Klíčové aktivity: 1. Tréninková místa, 2. Aktivizační a motivační činnost (job koučink)
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Podpořili nás – Evropské projekty

Podpora zaměstnanosti osob závislých na návykových látkách  
ve Středočeském kraji 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012420
Období realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Cíl projektu:
Cílem projektu je aktivizace ekonomicky neaktivních, nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob s anamné-
zou závislosti na návykových látkách, které již úspěšně prošly procesem resocializace a jejich začlenění 
na trh práce a dosažení „zdravého“ života ve společnosti. Výstupem projektu bude 95 podpořených osob 
ohrožených závislostí na návykových látkách.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí, které absolvovaly léčbu (terapeutická komunita, psy-
chiatrická léčebna), účastní se stávajících programů následné péče, doléčovacích programů atp. a usilují 
o znovuzařazení do společnosti. Jedná se o osoby nezaměstnané, ekonomicky neaktivní, převážně s niž-
ším vzděláním, které mohou mít dluhy, být trestně stíhané, po výkonu trestu, či se záznamem v trestním 
rejstříku, nemají upevněné sociálně-pracovní návyky, trpí špatným zdravotním stavem a mají přidružené 
psychické onemocnění, nemají kolem sebe funkční podpůrné zázemí rodiny nebo blízkých přátel atp. Jde 
o sociálně nejohroženější osoby ve věku od 18 let, u nichž se kumulují bio-psycho-sociální problémy.

Klíčové aktivity:
1. Pracovně motivační poradenství a zprostředkování zaměstnání, 2. Rekvalifikace, 3. Pracovní trénink

Ecett – Cesta k poznání!

2019-1-CZ01-KA104-060653
Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cíl projektu:
Projekt Ecett – Cesta k poznání! Přispívá k posilování a rozvoji klíčových kompetencí a dovedností od-
borných pracovníků v oblasti práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a závislostí. V rámci projek-
tu se odborní zaměstnanci vzdělávají formou týdenních mezinárodních stáží u partnerských organizací 
v Evropě. Magdaléna je již vice jak deset let členem mezinárodní odobrné sítě Ecett, v rámci níž budou 
stáže realizovány. Ecett je profesní síť, která se zaměřuje na nadnárodní přenos technologií a know-how 
v oblasti léčby závislostí, sociální práce a mládeže. V průběhu 2 let zrealizujeme 18 stáží u 9 zahraničních 
hostitelských partnerských organizací.

Partnerské zahraniční organizace:
ARGO, Greece; CEID Addiction, France; CEIS Formazione, Italy; Coolmine, Ireland; Dianova, Portugal; Ke-
thea, Greece; MONAR, Poland; Proyecto Hombre, Spain; Trempoline, Belgium.
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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 know-how 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 kového 
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. 2019.

Informace o hospodaření společnosti v roce 2019
Rok 2019 začal pro Magdalénu optimisticky, ač s opatrností a drobnými pochybnostmi o možném vývoji fi-
nancí. Meziroční konečný náhled na příjmy roků 2018 a 2019 tomu sice úplně neodpovídá neb v konečném 
vyúčtování je téměř vyrovnaný (50.677 tis. Kč x 50.259 tis. Kč), odchylky mezi výnosy z jednotlivých zdrojů 
nejsou také významné. Přesto byl rok 2019 finančně „na hraně“ oproti roku 2018, kdy jsme zaměstnancům 
navyšovali mzdy (dle nařízení vlády ČR), směřovali prostředky do zvyšování kvalifikace a vzdělání zaměst-
nanců nebo investovali do údržby nemovitostí.

Příjmy ze státních zdrojů vzrostly o téměř 1 mil. Kč na 15.096 tis. Kč, především díky dotacím z Úřady vlá-
dy ČR, naopak Ministerstvo zdravotnictví přerozdělovalo méně financí, což mělo dopad na snížené nákupy 
zdravotnického materiálu (HR, testů, ..) a na provoz adiktologických ambulancí, což vyústilo až k uzavření 
AA v Berouně. Drobný pokles u zdrojů z místních rozpočtů ovlivnil především Středočeský kraj (pokles 
téměř o 841 tis. Kč), který je v této kategorii nejvýznamnější. Příjmy z regionálních, městských i obecních 
rozpočtů přinášejí nezbytnou spoluúčast na financování (1,8 mil. Kč) a jsou smysluplné i z pohledu komu-
nikace regionálního života v místech působnosti našich služeb.

Podstatným problémem financování roku 2019 bylo časové rozložení přidělení dotačních titulů, kdy 
jsme až v prosinci 2019, po vytrvalém tlaku na Středočeský kraj, získali částku ve výši 1,7 mil. Kč na nákup 
zdravotnického materiálu a podporu Centra primární prevence. Současně jsme pak dožádali ve 2. kolech 
od ÚV ČR a SK dodatečné zdroje na mzdy a drobné provozní náklady, což bylo zásadní.

Významnou podporou jsou pro nás projekty z programů ESF, které skvěle doplňují základní činnosti re-
gistrovaných služeb. Jejich výhodou je víceletost, čímž nám poskytují částečnou jistotu příjmů do násled-
ného roku. Finanční objem je pak závislý na čerpání konkrétního rozpočtu projektu.

S ohledem na finanční nejistotu, především v druhém pololetí roku 2019, jsme se zaměřili na příjmy 
z vlastní činnosti, pronajali jsme volné kapacity v areálu Včelník, získali nové smlouvy se zdravotními po-
jišťovnami, administrovali projekty externím partnerům, prodali nevyužitý či nefunkční majetek. Dopad na 
výši celkových výnosů ovšem nebyl zásadní vzhledem k realizacím v průběhu nebo ke konci roku.

Náklady společnosti jsme omezili hlavně tam, kde byl efekt okamžitý, primárně v oblasti odměňování 
zaměstnanců, jejich školení, nákupu drobných vybavení a materiálů. Bylo ale nutné pořídit nový server 
a dokončit kompletní obnovu IT systému, který byl již nevyhovující a ohrožoval bezpečnost informační 
sítě i ukládaných dat. 

Z dotačních zdrojů jsme opravili transformátor na Včelníku, nakoupili dostatek zdravotnického materi-
álu, profinancovali meziročně vyšší mzdové náklady.

Po dvou letech jsme ukončili veřejnou sbírku určenou na nákup vozidla do 3,5 t pro zásobování sociální 
služby terapeutická komunity a přepravu jejích klientů. Díky příspěvkům našich dárců jsme pořídili Fiat 
Doblo 1,6 MJT, hrubý výtěžek sbírky činil celkem 304 tis. Kč.

Zahájili jsme práce na tvorbě nových webových stránek Magdaléna, o.p.s. pro lepší informovanost kli-
entů v poskytovaných službách, zpřístupnění dat o drogové problematice širší veřejnosti, přiblížení se 
potencionálním dárcům a zjednodušení komunikace s nimi.



Magdaléna, o. p. s. | Výroční zpráva 2019 31

Finance

Výnosy podle zdrojů v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

Státní a místní rozpočty, dotace EU 37 529 27 355 34 925 44 272 43 298

z toho: dotace ze státního rozpočtu ČR 22 549 25 715 11 883 14 173 15 096

dotace, příspěvky z místních rozpočtů v ČR 772 924 18 427 20 120 20 308

dotace z EU (OPLZ, OPVK, OPPPR, Erasmus) 14 208 716 4 615 9 979 7 894

Ostatní zdroje – výnosy z vlastní činnosti 5 596 6 393 6 300 6 295 6 979

Dary od jednotlivců a firem 617* 221 249 110** 10**

Celkem 43 742 33 969 41 474 50 677 50 287

* Společnost obdržela v roce 2014 finanční dary ve výši 507 tis. Kč a využila je v roce 2015, proto jsou evidovány v darech roku 2015.

** Společnost v roce 2018 obdržela finanční dary ve výši 355 tis. Kč, ze kterých profinancovala pouze 110 tis. Kč, v roce 2019 pak 
230 tis. Kč, profinancováno také 110 tis. Kč (z toho bylo 100 tis. Kč použito na pořízení dlouhodobého majetku), zbylé plánujeme 
využít v dalších letech.

Výhled hospodaření společnosti pro rok 2020
Cílem vedení společnosti pro rok 2020 je opět překročit 50 milionovou hranici výnosů, která je mezní pro 
zachování optimálního chodu organizace a to nejen skrze dotační zdroje, ale více zacílit na příjmy z vlast-
ních činností, zaměřit se na dárce, aby podporovali aktivity spojené s protidrogovou problematikou a tím 
snižovat závislost na státním aparátu. Dále dorovnat zaměstnancům tarifní mzdy na aktuální usnesení 
Vlády ČR, doplnit jim potřebné kurzy a školení, obnovit provoz adiktologické ambulance v Berouně, spus-
tit nový web, který nechá nově nahlédnout do našich služeb, nalézt zdroje pro nákup úpravny vody pro 
klienty a zaměstnance na Včelníku, vyměnit dosluhující transformátor tamtéž. 

Podařilo se nám získat tři nové projekty z programů ESF (OPZ_090 Podpora zaměstnanosti závislých 
osob, OPZ_088 HR v prostředí zábavy, OPZ_076 Program pro ohrožené děti), které budou primárně za-
hájeny v roce 2020 a přinesou nám téměř 12,5 mil. Kč v následujících letech. Současně ve třetím čtvrtletí 
ukončíme dva úspěšné projekty ze zmíněného programu (OPZ_064 Tréninková místa, OPZ_064 Rodina) 
v celkovém objemu 11 mil. Kč. Vzhledem k nastalé situaci v České republice počínaje březnem 2020 a vy-
hlášeným nouzovým stavem v souvislosti s pandemií COVID-19 (vláda dne 12. 3. 2020 pro území České 
republiky vyhlásila nouzový stav, a to do 17. 5. 2020.) se naše priority posunuly jiným směrem. Byli jsme 
nuceni z důvodu nařízení Vlády ČR (v návaznosti na uzavření základních a středních škol) dočasně uzavřít 
Centrum primární prevence, Centrum vzdělávání a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Benešově. 
Omezit přístup příbuzným, kolegům i externím pracovníkům či dodavatelům na Včelník v Mníšku pod Brdy 
do areálu Terapeutické komunity a CHRPY. Nízkoprahové služby zrušily skupinové aktivity a primárně se 
zaměřily na výměnný program a osvětu ohledně hygienických opatření směrem ke klientům. Ambulance 
a doléčovací centrum se po dobu trvání karanténních a opatření v souvislosti s nouzovým stavem přemě-
nily na tzv. e-ambulance poskytující služby primárně distanční formou, tj. po telefonu, Skype, Zoom, apod. 
bez přímého kontaktu s klienty (dle doporučení MZ ČR, MPSV, RVKPP). 
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V aktuálně vypsaných dotačních či grantových titulech žádáme o získání ochranných a hygienických 
pomůcek pro zaměstnance i klienty, stejným směrem se ubírají i nákupy a dary. Snažíme se zorientovat 
ve změnách v pracovně právní problematice a bezpečnosti zdraví při výkonu práce, abychom neohrozili 
zdraví klientů, zaměstnanců a blízkých osob. Vedení společnosti a finanční manažeři průběžně komuni-
kují s jednotlivými poskytovateli dotací a zvažují možné dopady výše uvedené situace na čerpání dotací. 
Jednotliví poskytovatelé odsouhlasili buď prodloužení termínů realizace jednotlivých projektů, případně 
přislíbili profinancování nákladů vzniklých v období nouzového stavu.

Výroční zpráva  
včetně účetní závěrky  
je ke stažení na našich  
webových stránkách









Rozvaha k 31. 12. 2019  (v celých tisících Kč)

A K T I V A Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni  
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 17 577 17 087
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 133
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 133
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 35 467 34 999
1. Pozemky 332 332
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby 32 315 31 775
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 781 2 858
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 39 34
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dluhodobý hmotný majetek (stavby)

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 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 -17 890 -18 045
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k software
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám -15 284 -15 820
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí -2 575 -2 194
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -31 -31

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

Hospodaření v r. 2019
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A K T I V A Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni  
účetního období 

 B. Krátkodobý majetek celkem 12 558 11 568
 B. I. Zásoby celkem 515 367

1. Materiál na skladě 395 279
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky 109 71
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupin 11 17
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby

 B. II. Pohledávky celkem 3 954 2 471
1. Odběratelé 250 768
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy 469 466
5. Ostatní pohledávky 9
6. Pohledávky za zaměstnanci 2 14
7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř. zdr. pojištění
8. Daň z příjmu 0 0
9. Ostatní přímé daně 4

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 122 133
18. Dohadné účty aktivní 3 111 1 077
19. Opravná položka k pohledávkám

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 7 943 8 630
1. Peněžní prostředky v pokladně 87 205
2. Ceniny 22 3
3. Peněžní prostředky na účtech 7 834 8 422
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 146 100
1. Náklady příštích období 146 100
2. Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM 30 135 28 655
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Hospodaření v r. 2019
P A S I V A Stav k prvnímu dni 

účetního období 
 Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 20 738 20 113
A. I. Jmění celkem 20 197 19 919
1. Vlastní jmění 19 551 19 441
2. Fondy 646 478
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0

A. II. Výsledek hospodaření celkem 541 194
1. Účet výsledku hospodaření 194
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 541 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem 9 397 8 542

B. I. Rezervy celkem 247 397
1. Rezervy 247 397

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 8 787 7 854
1. Dodavatelé 516 282
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy 27 54
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci 14 20
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů 0
9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty 38 92
11. Ostatní daně a poplatky 3 0
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 7 823 7 090
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samospráv. celků 40 0
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 24 0
18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní 302 316
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. Jiná pasiva celkem 363 291
1. Výdaje příštích období 20 10
2. Výnosy příštích období 343 281

PASIVA CELKEM 30 135 28 655



Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019  (v celých tisících Kč)

Název položky
Činnosti

hlavní hospod. celkem
A. Náklady 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 13 406 2 13 408
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 5 433 5 433
2. Prodané zboží 0
3. Opravy a udržování 375 375
4. Náklady na cestovné 861 861
5. Náklady na reprezentaci 57 57
6. Ostatní služby 6 680 2 6 682

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace -348 0 -348
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti -348 -348
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
9. Aktivace dlouhodobého majetku 0

A. III. Osobní náklady 35 083 0 35 083
10. Mzdové náklady 26 231 26 231
11. Zákonné sociální pojištění 8 496 8 496
12. Ostatní sociální pojištění 0
13. Zákonné sociální náklady 341 341
14. Ostatní sociální náklady 15 15

A. IV. Daně a poplatky 162 0 162
15. Daně a poplatky 162 162

A. V. Ostatní náklady 231 0 231
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0
17. Odpis nedobytné pohledávky 0
18. Nákladové úroky 0
19. Kursové ztráty 17 17
20. Dary 0
21. Manka a škody 46 46
22. Jiné ostatní náklady 168 0 168

A. VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek 1 492 4 1 496
23. Odpisy dlouhodobého majetku 1 237 1 237
24. Prodaný dlouhodobý majetek 105 105
25. Prodané cenné papíry a podíly 0
26. Prodaný materiál 4 4
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 150 150

A. VII. Poskytnuté příspěvky 61 0 61
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami
61 61

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

Náklady celkem 50 087 6 50 093

Hospodaření v r. 2019
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Hospodaření v r. 2019

Název položky
Činnosti

hlavní hospod. celkem
B Výnosy

B. I. Provozní dotace 43 298 0 43 298
1. Provozní dotace 43 298 43 298

B. II. Přijaté příspěvky 10 0 10
4. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami 0
5. Přijaté příspěvky (Dary) 10 10
6. Přijaté členské příspěvky 0

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 590 1 302 2 892
B. IV. Ostatní výnosy 3 575 66 3 641
12. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0
13. Platby za odepsané pohledávky 0

14. Výnosové úroky 1 1

15. Kursové zisky 3 3

16. Zúčtování fondů 1 758 1 758
17. Jiné ostatní výnosy 1 813 66 1 879

B. V. Tržby z prodeje majetku 442 4 446
19. Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 421 421
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Tržby z prodeje materiálu 21 4 25
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0
23. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0

Výnosy celkem 48 915 1 372 50 287
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -1 172 1 366 194
D. Výsledek hospodaření po zdanění -1 172 1 366 194



33 Výroční zpráva 2019 | Magdaléna, o. p. s.

RubrikaNaše historie

Jak a proč vznikla Magdaléna
Obecně prospěšná společnost Magdaléna vznikla 7. listopadu 1997 jako osobní odpověď na události, jež 
se tragicky dotkly rodiny její zakladatelky Marie Kaplanové a zrcadlily tehdejší stav péče o závislé v Česku.
V Magdaléně, na místě bývalé raketové základny na vrchu Včelník nedaleko Mníšku pod Brdy, poskytuje-
me dvaadvacátým rokem léčbu klientům, pro něž je „kompletní rekonstrukce života“ v podobě ročního 
pobytu často jedinou možností, jak porazit závislost.

Zakladatelka Magdalény Marie Kaplanová se narodila 25. listopadu 1928 a spolu se svým manželem 
Jiřím měla deset dětí. Oba manželé zároveň byli aktivními odpůrci předlistopadového režimu a těsně se 
propojili se zahraničními duchovními centry, stejně jako s českým katolickým disentem. 

V jejich bytě v dnešní Pelléově ulici v Praze Bubenči se zrodily mnohé myšlenky, zejména o duchovní 
výchově mládeže. Navzdory oddanosti rodině manželé museli čelit těžké životní zkoušce v podobě drogo-
vé závislosti dvou jejich synů. Vzhledem ke strategii komunistického režimu odsouvat duševně nemocné 
a sociálně vyloučené osoby do jakési utajené existence byly jedinou možností léčby závislostí psychiat-
rické léčebny. Jak ale ukázala tragická zkušenost rodiny Kaplanovy, ne všichni závislí se nakonec pomoci 
dočkali. A tak se po revoluci rozhodla Marie Kaplanová svou nejbolestnější životní zkušenost zúročit 
v rozšíření kvalitnější péče o drogově závislé mladé lidi a založit zařízení, které, jak věřila, by pomohlo i její 
rodině v dobách, kdy ho potřebovala. 

Díky rodinnému příteli Kaplanových, kardinálu Miloslavu Vlkovi, který si v té době jezdíval odpočinout 
do poustevny na Skalku u Mníšku pod Brdy, vznikla myšlenka umístit terapeutické zařízení pro závislé do 
bývalé raketové základny na vrchu Včelník nedaleko města. 

Původním záměrem Marie Kaplanové bylo založení ryze křesťanské komunity, od něj ale nakonec ustou-
pila a spolu s městem Mníšek pod Brdy se rozhodla založit středisko profesionální péče zařazené do kraj-
ské i celorepublikové sítě péče o závislé. 
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RubrikaNaše historie

Dalším stavebním kamenem vznikající komunity bylo nadšení lidí, kteří sami měli zkušenost se závis-
lostí. Spojení ideálů lásky, víry a řádu s vysoce profesionální sociální službou charakterizuje Magdalénu 
i dnes. Název, který si vysloužila od své patronky, jíž je areál na Skalce zasvěcen, vypovídá sám za sebe. 
Věříme, že každý je důležitý, mnozí však tím, čím se teprve stanou.

Program, který na Včelníku klientům poskytujeme, 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 ostat-
ní podporuje ucelený terapeutický přístup, skládající se z psychoterapie, pracovní terapie, práce s rodinou 
a zážitkových výjezdů.

Magdaléna, o. p. s. prospěla svou činností tisícům klientů na cestě ze závislého chování. Desetitisíce dětí 
připravovala na vstup do života. Ve své činnosti reflektuje situaci dnešního člověka v postmoderní spo-
lečnosti – 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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Kontakty

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

Ondřej Sklenář
ředitel
T: 734 622 261
E: sklenar@magdalena-ops.cz

Zdeňka Effenberger
ředitelka projektové kanceláře
T: 777 166 415
E: effenberger@magdalena-ops.cz 

Jiří Zatřepálek
odborný ředitel programu  
snižování rizik
T: 739 308 401
E: zatrepalek@magdalena-ops.cz

Vilém Schubert
technický ředitel
T: 605 297 300
E: schubert@magdalena-ops.cz

Veronika Šťastná
ekonomická ředitelka
T: 605 294 817
E: stastna@magdalena-ops.cz

Petra Martínková
PR manažerka
T: 778 099 433
E: martinkova@magdalena-ops.cz

Markéta Dolejší
odborná ředitelka  
léčebných programů
T: 737 284 596 
E: dolejsi@magdalena-ops.cz



Každý člověk je důležitý…
Někdo tím, kým je,  
jiný tím, jaký je,  
a většina tím,  
kým se může stát.

Výroční zpráva 2019 
Magdaléna, o. p. s.
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Sídlo organizace:  
Včelník 1070 
252 10 Mníšek pod Brdy 
Česká republika  
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www.magdalena-ops.cz

Správní rada Magdaléna, o. p. s. schválila výroční zprávu  
s doporučením Dozorčí rady na svém zasedání dne 4. 6. 2020

Výroční zprávu zpracovali:
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Zdeňka Effenberger, Petra Martínková 
vedoucí jednotlivých programů
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