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ÚVODNÍ SLOVO &EDITELE SPOLE'NOSTI

Vá'ení p(átelé,
do rukou se vám dostává V"ro#ní zpráva obecn! prosp!$né spole#nosti Magdaléna, která shrnuje 
v"sledky na$í #innosti v%roce 2015. 

Jako nestátní nezisková organizace poskytujeme kvalitní a%profesionální slu*by ji* po mnoho let a%na 
v"sledky, kter"ch dosahujeme, m)*eme b"t právem hrdí. Na$e sociální slu*by jsou pevnou sou#ástí 
sít! krajsk"ch a%celostátních protidrogov"ch slu*eb, primárn! preventivní programy se neustále roz-
víjejí v%souladu s%aktuálními v!deck"mi poznatky a%zdravotní slu*by roz$i-ujeme do dal$ích region). 

Dokladem t!chto tvrzení je i%tato V"ro#ní zpráva. Organizace zajistila ve spolupráci s%donory stabilní 
a%kvalitní poskytování slu*eb i%po p-echodu financování v!t$iny z%nich na kraje, prvním rokem byly 
v%provozu dv! nové adiktologické ambulance v%Beroun! a%v%Podolí a%s%podporou OPVK jsme realizo-
vali projekty, v%kter"ch jsme nejen poskytovali preventivní programy *ák)m Z, a%vzd!lávali u#itele, 
ale i%vydali v%evropském m!-ítku ojedin!lé metodiky primární prevence pro pedagogy. Klí#ová byla 
p-itom spolupráce s%dal$ími institucemi v%oboru%– nap-. s%I. Léka-skou fakultou UK nebo s%partner-
sk"mi organizacemi v%'R (Prostor plus, o.p.s., Semiramis, z.ú.), #i zahrani#ními odborn"mi asociacemi 
EFTC a%ECEtt. 

Cht!l bych proto pod!kovat v$em sv"m spolupracovník)m, *e se jim da-í b"t otev-ení, zvídaví a%tv)r-
#í, a%pop-át jim, aby jim rozvoj i%v%dal$ích letech p-iná$el radost a%uspokojení. Sou#asn! d!kuji v$em 
na$im donor)m, sponzor)m a%spolupracujícím organizacím za dlouholetou podporu a%obohacující 
spolupráci.

Petr Nev&ímal
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Magdaléna, o. p. s.
Zakladatelé spole)nosti

Paní Marie Kaplanová 
M!sto Mní"ek pod Brdy

Správní rada k%31. 12. 2015

Ing. Petr Digrin 
#len správní rady od 22. 1. 2007

P. Mgr. Ing. Jan Dlouh# 
#len správní rady od 18. 1. 2012

PhDr. Pavla Dole$alová 
#lenka správní rady od 19. 5. 2010

Milo" Navrátil 
#len správní rady od 13. 5. 2009

Mgr. Petr Stekl# 
#len správní rady od 3. 6. 2012

Ji%í Zápal 
#len správní rady od 23. 3. 2008

Dozor)í rada k%31. 12. 2015

Ing. Jakub Dvo%ák 
#len dozor#í rady od 13. 5. 2009

Jaromír Holec 
#len dozor#í rady od 23. 5. 2007

JUDr. Milan Hulík 
#len dozor#í rady od 23. 5. 2007

Vedení spole)nosti k%31. 12. 2015

MUDr. Petr Nev"ímal 
-editel spole#nosti

Ing. Kate%ina Marhoulová 
finan#ní -editelka

Na&i zam#stnanci v%roce 201 5

Arnoldová Jitka, Balatová Anna, Barton!k Jan, Bayerová Pavla, Bou$ka 
Ji-í, Bradá#ová Milena, Brázdová Klára, Buchta Petr, 'apek Robert, 'er-
vená Jana, Dan!k Florencio, Dintar Ji-í, Dolej$í Markéta, Drnovcová Mo-
nika, Dvo-ák Daniel, E.enberger Zde/ka, Fialová Helena, Formánková 
Tereza, Fröhlichová Michaela, Hanzal Pavel, Havlí#ková Michala, Hejnic 
Ji-í, Hoda#ová Markéta, Chaloupková Magdaléna, Jágl Vojt!ch, Janotko-
vá Zuzana, Ji#inská Lucie, Jinochová Gabriela, Jírov" Franti$ek, Jocovová 
Martina, Karbanová Eva, Kasiková Zora, Koubová Markéta, Král Pavel, 
Král Tomá$, Krej#íková Lucie, K-enková Adéla, Ku#erová Veronika, Lu-
ke$ová Hana, Marhoulová Kate-ina, Mikolá$ková Iveta, Nálepová Hana, 
Nechybová Sandra, Neradová Iveta, Nev$ímal Petr, Novotná Renáta, 
Po#tová Monika, P$eni#ková Klára, Pú#iková Dominika, Rataj Martin, 
R)*i#ková Vendula, R)*ková Johana, Ságnerová Lenka, Salcman Miro-
slav, Sen Amrit, Schneiderová Barbora, Schubert Vilém, Sixta Václav, 
Skácelová Lenka, Sklená- Ond-ej, Steklá Markéta, S"kora Milo$, ,iklová 
Gabriela, ,tvánová Petra, Tanco$ová Eva, Täubnerová Marion, Tomí$ko-
vá Galina, Vácová Zuzana, Vav-incová Hana, Vl#ek Pavel, Zají#ková Klára, 
Zat-epálek Ji-í.

Supervizo(i

Mgr. B-ezinová Jana, Frouzová Magdalena, PhDr. Holey$ovsk" Jan, 
Mgr. Kuncová Regina, MUDr. Pfei.er Jan, MUDr. Randák Du$an, Mgr. 
Proke$ Martin, Mgr. Stiburek Milan, MUDr. Stra$rybková Judita, Mgr. 
,edivá Dana, PhDr. Ph.C. ,ikl Jan, Mgr. Titman Martin

Externí spolupracovníci

Barto$ová Jitka, Baumová Krist"na, B!lohlávková Jana, B!lohlávková 
Lenka, Bímová Kate-ina, Bo-ucká Ladislava, Cajthamlová Kate-ina, Dvo-
-áková ,árka, Edrová Marie, Fejtová Blanka, Foist Vladimír, Havlí#ek 
Petr, Hn!vsová Nad!*da, Hole#ek Martin, Hor#ík Bed-ich, Chaloupková 
Magdaléna st., Kahánek Martin, Kalous Martin, Kapsová Gabriela, Ko#-
varová Ladislava, Kopeck" Kamil, Kostka Michael, Ko$ák Pavel, Ko*í$ek 
Martin, Kráslová Hana, K-í*ová Karla, Kubelková Barbora, Ku#erová Ja-
roslava, Kulhav" Luká$, Listík Franti$ek, Lokaj#íková Renáta, Machutová 
Hana, Marvanová Eva, Matu$ková Jana, Matysová Marcela, Mertin Vác-
lav, Mikesková Jana, Moosová Jitka, Ne#asová Dagmar, Ne#asová Hana, 
Nechyba David, N!mcová Jolana, Nepo*itková Pavlína, Nerudová Kate-
-ina, Novotná Alena, Pavlasová Lenka, Pe$ek Martin, Pilousová Dagmar, 
Pojmanová Sv!tlana, Posko#ilová Hana, P-ibyl Milo$, Rákosník Daniel, 
R)*i#ková Kate-ina, R)*i#ková Linda, Semorádová ,árka, Shimada Mark, 
Schön Václav, , Smí$ková Jana, Smutná Jana, Soukupová Jana, Sudová 
Andrea, ,ílená Blanka, ,imá#ková Lauren#íková Klára, ,t!pánová Iveta, 
Titman Martin, Tovarová Jana, Tupá Alena, Vav-incová Jana, Vodi#ková 
Monika, Vojtí$ek Zden!k, Vránová Zuzana, Vrzalová Davidová Eva, Vydra 
Pavel, Zrcková Marie, +ák Tomá$. 

obecn# prosp#&ná  
spole)nost

Magdaléna
je nestátní nezisková organizace, která p*sobí od roku 1997 ve St(edo)es-
kém kraji a%v%Praze a%poskytuje ucelen$ systém slu'eb a%odborné pomoci 
v%oblasti prevence a%lé)by závislosti na návykov$ch látkách

Na"e poslání

Posláním obecn! prosp!$né spole#nosti Magdaléna je poskytovat vzd!lá-
vací, sociální a%zdravotní slu*by a%ú#innou odbornou pomoc osobám zá-
visl"m na návykov"ch látkách a% rovn!* v$em jednotlivc)m i% sociálním 
skupinám tímto jevem ohro*en"m. Tím se sna*í zlep$it kvalitu jejich *i-
vota po stránce psychické, zdravotní i%sociální, aby ho mohli v%maximální 
mo*né mí-e vést a%rozvíjet b!*n"m zp)sobem a%d)stojn! se za#lenit do 
spole#nosti.

Magdaléna, o.p.s. zárove/ usiluje o%minimalizaci zdravotních a%sociálních 
rizik spojen"ch s%u*íváním návykov"ch látek, #ím* p-ispívá k%ochran! spo-
le#nosti p-ed jejich mo*n"mi negativními d)sledky a%dopady.

Nedílnou sou#ástí #innosti spole#nosti je snaha o%potla#ení vzniku riziko-
vého chování u%d!tí a%dospívajících.

Vzd!lávání a&rozvoj

Magdaléna, o. p. s. se podílí i%na mezinárodním rozvoji lé#ebn"ch metod 
závislostí a%na vzd!lávací a%osv!tové #innosti, #ím* se sna*í p-isp!t ke sta-
bilit! a%dlouhodobému rozvoji slu*eb v%oblasti prevence a%lé#by závislostí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O%SPOLE'NOSTI V%ROCE 2013
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MAPA P0SOBENÍ PROGRAM0 A%SLU+EB Magdaléna, o. p. s.SÍ1 PROGRAM0 A%SLU+EB

U$ívání návykov#ch látek a&jiné závislosti

,í-ení a%zneu*ívání návykov"ch látek, jejich stále v!t$í dostupnost a%$irok" sortiment pat-í v%sou#asné 
dob! k%záva*n"m celospole#ensk"m problém)m nejen v%'eské republice, ale na celém sv!t!. Tento 
jev úzce souvisí s%r)stem zdravotních, sociálních a%bezpe#nostních problém), které se v%kone#ném 
d)sledku dot"kají prakticky ka*dého jedince. U*ívání drog má vysok" podíl na nemocnosti, $í-ení 
záva*n"ch infek#ních onemocn!ní AIDS, hepatitid B a%C, úmrtí, rodinn"ch problémech, na nízkém 
vzd!lání, nezam!stnanosti, bezdomovectví nebo kriminalit!.

Proto je nutné tento problém strategicky -e$it, a%to nejen represivními postupy p-i sni*ování nabídky 
návykov"ch látek, ale i%sni*ováním poptávky, tedy zájmu o%vyhledávání a%konzumaci drog na stran! 
potencionálního zákazníka nezákonného trhu.

K%tomu p-ispívají vyvá*ené p-ístupy a%specializované slu*by

• PREVENCE
• SNI+OVÁNÍ RIZIK
• LÉ'BA 
• SOCIÁLNÍ REHABILITACE.

V&sou'asné dob! Magdaléna, o. p. s. z%izuje a&provozuje dostupnou sí( strukturovan#ch a&funk'-
n! provázan#ch program), v&jejich$ rámci nabízí sv#m klient)m "irokou "kálu slu$eb s&vysokou 
mírou podpory a&komplexní odbornou pé'i, které pru$n! a&cílen! reagují na individuální pot%e-
by ka$dého z&nich p%i %e"ení slo$ité $ivotní situace.

Jedná se o%osv!d#en" typ program) a%slu*eb, vycházejících ze zku$eností a%v"sledk) dosa*en"ch 
v%minul"ch letech a%ze stávajícího rámce státní protidrogové politiky i%z%protidrogového ak#ního 
plánu EU. Také odborné v!decké v"zkumy dokazují, *e tyto programy jsou p-ínosné a%efektivní.

Prioritou Magdalény, o.p.s. je vysoká profesionalita a%kvalita v$ech po-
skytovan"ch slu*eb a%dlouhodobá udr*itelnost jejich v"sledk).

www.magdalena-ops.cz

Rakovník

• PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

• TERÉNNÍ PROGRAM%

• KONTAKTNÍ A%PORADENSKÉ SLU+BY

• AMBULANTNÍ LÉ'BA

• REZIDEN'NÍ PÉ'E V%TERAPEUTICKÉ KOMUNIT2

• CHRÁN2NÉ BYDLENÍ

• CHRÁN2NÉ PRACOVNÍ PROGRAMY

• AMBULANTNÍ DOLÉ'OVACÍ PROGRAM

Jednotlivé programy a%slu'by 
na&í organizace navzájem 
spolupracují a%zaji&+ují tak sv$m 
klient*m snadnou prostupnost 
mezi jednotliv$mi fázemi lé)by
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CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCEP2T KROK0 K%ÚZDRAV2

HR slu$by
Zám!rem program) souhrnn! ozna#ova-
n"ch pojmem harm reduction („sni*ování 
$kod“) je minimalizace po$kození droga-
mi u%jejich aktivních u*ivatel). Zahrnují 
nap-íklad slu*by omezující $í-ení infek#-
ních onemocn!ní nejen mezi u*ivateli 
drog (v"m!na injek#ního materiálu), #ím* 
také chrání $irokou ve-ejnost. P-edev$ím 
jsou ale první a%nejdostupn!j$í mo*nos-
tí navázat kontakt s%aktivními u*ivateli 
a%poskytnout jim nejen praktické informa-
ce, ale i%bezpe#né prost-edí a%podporu.
(Marek, s. 26)

Ambulantní dolé'ovací program
Absovent)m r)zn"ch typ) lé#by závislosti, 

kte-í usilují o%dlouhodobé udr*ení absti-
nence, nabízíme ambulantní dolé#ovací 

program. V%individuální #i skupinové form! 
tu mají prostor upev/ovat své dosavadní 

kroky, poradit se o%nov"ch otázkách v%jejich 
*ivotech a%zejména pracovat na prevenci 

relapsu #i jeho p-ípadném zpracování. 
(Dan, s. 44)

Ambulantní lé'ba
Hospitalizace nebo residen#ní lé#ba nejsou 
jedinou mo*ností. Pro závislé ve v"ech 
fázích (aktivní u*ivatele i%abstinenty) jsou 
k%dispozici #ty-i specializované ambulance 
vedené bu3 psychiatry se zam!-ením na 
závislosti (tzv. AT psychiatrické ambulance), 
nebo adiktology. Jedná se o%zdravotnická 
za-ízení s%individuálním p-ístupem. Vhod-
ná jsou nap-íklad pro klienty, kte-í jsou 
schopni navzdory závislosti pracovat nebo 
studovat a%cht!jí se ji pokusit zvládnout bez 
p-eru$ení dosavadních sociálních vazeb.
(Jirka, s. 31)

Program CHRPA
Pro n!kdej$í u*ivatele drog m)*e b"t hle-
dání nového *ivotního sm!ru a%nalezení 
místa v%„#isté“ spole#nosti nejnáro#n!j-
$ím krokem na cest! k%abstinenci. Proto 
nabízíme t!mto klient)m místa v%bytech 
na p)li cesty, k%nim* se vá*e také tera-
peutick" program zam!-en" nejen na ji* 
otev-ená, nebo doposud skrytá osobní té-
mata, ale t-eba také jobcoaching a%pomoc 
p-i hledání vhodné profesní orientace. 
(Petra, s. 40)

5

1

1

3
2

2

3

4

Residen'ní lé'ba  
v&terapeutické komunit! 

Závislí s%vysokou motivací k%lé#b! a%úplné 
abstinenci mají mo*nost pob"vat zhruba rok 
v%bezpe#ném, zcela bezdrogovém prost-edí. 
+ivot ve skupin! a%ka*dodenní terapeutick" 

program, pevn! stanoven" denní i%ro#ní 
rytmus, specifická pravidla a%rituály a%inten-
zivní podpora terapeutického t"mu jsou n!-

kter"mi z%nejzásadn!j$ích faktor) úzdravy.
(Vojta, s. 36)

Centrum primární prevence poskytuje ucelen" systém slu*eb,  
jeho* zám!rem je omezit rizikové chování u%d!tí a%mláde*e. 

Pracuje na t-ech úrovních:

Nízkoprahové za%ízení pro d!ti a&mláde$ (Mezi'as)
Otev-en" odpolední klub, kter" m)*e nav$tívit kdokoli, kdo v!kov! 
a%lokalitou spadá do cílové skupiny (d!ti a%mláde* z%Bene$ovska). 
T"m tvo-í odborníci v%oblasti prevence, psychologie a%sociální 
práce, p-ipravení poskytnout anonymní a%blezplatné sociální 
poradenství, podpo-it ve studiu, pomoci v%krizov"ch situacích 
nebo t-eba nabídnout smysluplné trávení volného #asu. 

Preventivní programy
p-ímá práce s%*áky  
formou zá*itkové  
pedagogiky, vedená  
na$imi lektory 
p-ímo ve $kolách.

�Vzd!lávání 
pedagog) 

odborná pr)prava 
pedagog) tak, aby 

byli sami schopni 
pracovat s%d!tmi 

a%t-ídními kolektivy 
v%duchu efektivní 

primární prevence.

Preventivní servis
poradenství, konzulta-
ce a%metodické vedení 
pro $koly p-i tvorb! 
rámcov"ch vzd!láva-
cích program) nebo 
nap-íklad p-i -e$ení 
problém) s%rizikov"m 
chováním *ák).
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• 1997&– 7. 11. 1997%– ZALO*ENÍ SPOLE+NOSTI Magdaléna, o. p. s. paní Marií Kaplanovou a%radou 
m!sta Mní$ek pod Brdy za ú#elem poskytování lé#ebn! resocializa#ního programu pro osoby zá-
vislé na návykov"ch látkách. • 1998&– v%prosinci ZAHÁJENÍ PROVOZU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 
MAGDALÉNA PRO 13&KLIENT, v%areálu b"valé vojenské raketové základny V#elník v%Mní$ku pod 
Brdy. •&1999&– ZAHÁJENÍ PROVOZU PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE se specializací na alkoholismus 
a%jiné toxikomanie (AT) v%areálu V#elník v%Mní$ku pod Brdy. / Otev-ení systematického programu pro 
blízké klient) TK v%Praze. / Magdaléna,%o. p. s. zalo*ila tradici kulturního festivalu terapeutick#ch 
komunit +R%–%KULTURFEST. / Zahájení spolupráce s%místní farností, první náv$t!va kardinála Milo-
slava Vlka. • 2000&– ZAHÁJENÍ PROVOZU PROGRAMU CHRÁN-NÉHO BYDLENÍ PRO 5 KLIENT,. • 
2001&– ZAHÁJENÍ PROVOZU PROGRAMU SOCIÁLN-PRACOVNÍ REHABILITACE klient) v%truhlárn! 
a%zahradnictví s%kapacitou 5%pracovních míst. / PO+ÁTEK TRADICE ZVON-NÍ NA ZVON PROKOP p-i 
slavnosti ukon#ení lé#by. •&2002&– Zv"$ení kapacity reziden#ních program) na 21 l)*ek. / Vlastní 
p-íjmy z%hlavní i%dopl/kové #innosti poprvé p-esáhly 20%% celkov"ch p-íjm) organizace. • 2003&– 
Prvních 5%let provozu reziden#ních program) spole#nosti, jimi* pro$lo na 80 klient), z%nich* 60%dlou-
hodob! abstinuje od drog.%•&2004&– VYDÁNÍ ODBORNÉ PUBLIKACE Terapeutická komunita pro 
drogov! závislé I. / Spolupo-ádání adiktologické konference St%edo'eského kraje. / Zahájení me-
zinárodní spolupráce s%dal$ími terapeutick"mi komunitami v%Evrop!. / Vybudování studny, ko-enové 
#isti#ky odpadních vod, zateplení fasády. • 2005&– Náv"t!va nestora evropsk#ch TK M. Kooymana 
v&Magdalén!. / Oficiální p-edání budov v%areálu Ministerstvem obrany 'R do vlastnictví spole#nosti. 
•&2006&– Stáváme se "kolicím pracovi"t!m pro studenty oboru adiktologie 1.&léka%ské fakulty 
Univerzity Karlovy a%pro studenty Pre$ovské univerzity. / ZAHÁJENÍ PROVOZU DOLÉ+OVACÍHO 
CENTRA Magdaléna v%Praze 4%– Podolí. / P-ijetí%TK Magdaléna za %ádného 'lena Evropské fede-
race terapeutick#ch komunit (EFTC). • 2007&– ZAHÁJENÍ PROVOZU NÍZKOPRAHOV.CH SLU*EB 
v&K-cen tru Bene"ov a%rozvoj terénních program) na Bene$ovsku. / Ve%spolupráci s%1.%léka-skou fa-

kultou Univerzity Karlovy realizovány specifické primárn! preventivní programy v%regionech Bene-
$ovska a%P-íbramska. / Oslavy 10. V.RO+Í ZALO*ENÍ SPOLE+NOSTI spojené s%náv$t!vou kardinála 
Miloslava Vlka. / VYDÁNÍ DRUHÉHO DÍLU ODBORNÉ PUBLIKACE Terapeutická komunita pro dro-
gov# závislé II. • 2008&– P-ijetí K-centra P-íbram s%jeho terénními i%primárn! preventivními programy 
do%portfolia na$ich slu*eb ve St-edo#eském kraji. / OTEV/ENÍ PSYCHIATRICKÉ AT AMBULANCE 
V&KOLÍN-. / ROZ0Í/ENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE na Bene$ovsku o%dlouhodobé systematické progra-
my.%/ Oslavy%10.%v"ro#í zahájení provozu Terapeutické komunity Magdaléna spojené s%náv$t!vou kar-
dinála Miloslava Vlka. •&2009&– Druhá etapa rekonstrukce budov pro reziden#ní pé#i v%areálu V#elník, 
díky finan#ní podpo-e Ministerstva zdravotnictví. • 2010&– Magdaléna, o. p. s. p-ekonala první vlnu 
finan#ní krize a udr*ela v%provozu v$echny stávající slu*by. • 2011&– ROZ0Í/ENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 
A&TERÉNNÍCH PROGRAM, do regionu Berounsko / Na$e projektová kancelá- poskytuje projektové 
-ízení dal$ím 7 neziskov"m organizacím. • 2012&– Program následné pé#e otev-el první tréninkov" 
byt v%Praze. / Terénní programy jsme roz$í-ili do 7 nov"ch lokalit na Rakovnicku, Praze-v"chod a%Pra-
ze-západ. / NÍZKOPRAHOVÉ ZA/ÍZENÍ PRO D-TI A&MLÁDE* MEZI+AS v%Bene$ov! zahájilo svou #in-
nost. • 2013&– Zahájili jsme projekt následné pé#e „BEZ DROG A&DO PRÁCE“, jeho* cílem je umo*nit 
50 osobám s%diagnózou závislosti integraci na trh práce. / V%Praze jsme spolu s%Klinikou adiktologie 
1.%LF UK uspo-ádali MEZINÁRODNÍ KONFERENCI EVROPSKÉ FEDERACE TERAPEUTICK.CH KOMU-
NIT (EFTC), první podobnou akci v%'R. / Vydali jsme publikaci v!novanou patologickému hrá#ství 

„GAMBLER&– A&CO S&NÍM?“. • 2014&– Otev-eli jsme adiktologickou ambulanci v%Beroun!. / Ve v!ku 85%let 
zem-ela zakladatelka Magdalény, paní Marie Kaplanová.

Na$e pod!kování za mimo-ádn" p-ínos v%dosavadní historii spole#nosti pat-í zvlá$t! t!mto osobnos-
tem: paní Marii Kaplanové, Jeho Eminenci Miloslavu kardinálovi Vlkovi, Ing. Janu ,tamberkovi, prof. 
PhDr. Jaroslavu Plichtovi, PhDr. Magdalen! Frouzové a%Ing. Martin! Berdychové.

12 I%V"ro#ní zpráva 2015 I%Magdaléna, o. p. s. 13
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leden&– 'innost zahájil Dobrovolnick" program Magdaléna. / Vedení odboru majetku a%investic se ujal 
ing. Vilém Schubert. • únor&– Certifikací pro$la na$e #tvrtá adiktologická ambulance v%Praze%– Podolí. 
• b%ezen&– Pobo#ka Magdaléna%– Beroun zm!nila adresu. P-esunula se do lépe vyhovujících prostor 
na adrese Havlí#kova 1732. • kv!ten&– Díky daru na$ich p-íznivc) jsme dovybavili kuchy/ na V#elníku. 
/ Centrum primární prevence bylo po-adatelem konference Vzd!lávání pro zdraví. •&'erven&– První 
#ervnovou ned!li prob!hla tradi#ní v"ro#ní komunita. Nav$tívilo ji bezmála padesát host)%– b"val"ch 
klient) s%rodinami a%p-átel Magdalény. / Centrum primární prevence uspo-ádalo konferenci k%projek-
tu VYNSPI. / Prob!hl Den otev-en"ch dve-í NZDM Mezi'as v%Bene$ov!. • 'ervenec&– Vedoucí pobo#ky 
terénního programu v%Beroun! se stala Mgr. Veronika Ku#erová. / Terénní program prezentoval své 
slu*by a%nabízel testování na p-ítomnost alkoholu v%dechu na n!kolika festivalech, mj. High Jump na 
P-íbramsku. • srpen&– PhDr. Anna Balatová, dlouholetá vedoucí Centra adiktologick"ch slu*eb v%Be-
ne$ov!, p-edala *ezlo svému nástupci, Mgr. Ji-ímu Zat-epálkovi. • zá%í&– Konal se patnáct" Kulturfest, 
tentokrát za mezinárodní ú#asti. / V%AT Ambulanci v%Podolí jsme otev-eli motiva#ní terapeutickou 
skupinu pro závislé. • prosinec&– Váno#n! jsme se naladili na adventním jarmarku neziskov"ch orga-
nizací v%Beroun! a%p-i spole#né besídce s%mní$eckou farností.

PREVENCE
Primární prevence pat(í k%základním nástroj*m a%strategick$m p(ístup*m 
sni'ování v$skytu &irokého spektra v&ech forem rizikov$ch jev* a%chová-
ní u%d#tí a%mláde'e (populace 'ák* základních a%st(edních &kol), jako je 
zá&koláctví, &ikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, u'ívání 
návykov$ch látek (tabák, alkohol, ilegální drogy), &í(ení HIV/AIDS nebo pa-
tologické hrá)ství. 

14 I%V"ro#ní zpráva 2015 I%Magdaléna, o. p. s.
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tabulka 1:  
V$voj po)tu zapojen$ch osob a%kontakt* v%Centru primární prevence Magdaléna, o. p. s.  
v%letech 2013–2015

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MAGDALÉNA (CPP) Celkem 

Preventivní programy pro $áky 1234* 1235 1236

Program v"eobecné prevence

+ák) 5678 978: 4272

T%íd ;5 5<= 343

Program selektivní prevence

*ák) 5;; 6=> 616

T-íd 75 <5 41

Exkurze

+ák) 97= ;65 411

T-íd 5; 9; 37

Celkem "kol zapojen#ch v&programech pro $áky 46 75 61

Vzd!lávání pedagog)

Celkem pedagog) v%DVPP > :9 418

„Mezi'as“&– NZDM Magdaléna Bene"ov

Celkem klient) v%NZDM 755 7>5 379

Rodi'e

Celkem rodi#e v%programech CPP 8= 96 47

*  Celkov$ pokles aktivit a%v$kon* souvisel s%v$padkem dotací Ministerstva &kolství, mláde'e 
a%t#lov$chovy, z%jeho' prost(edk* &koly zaji&+ují programy primární prevence

program
primární prevence

V$vojová fáze biologického zrání a%utvá(ení vlastní identity je pro dospí-
vající d#ti náro)nou 'ivotní etapou spojenou s%mno'stvím prom#n, sm#(u-
jících k%jejich osamostatn#ní a%sob#sta)nosti. Na jejich stále je&t# nezralou 
a%sociáln# neukotvenou osobnost vyvíjí obrovsk$ tlak jak zven)í (mnohé 
nároky, mo'nosti, mezi kter$mi je nutno volit, kritika okolí, konflikty), tak 
i%zevnit( (nejistota, nevyhran#nost, zmatenost, úzkosti, agrese, frustrace). 
Dospívající se v%tomto období stávají velmi zranitelnou skupinou populace. 
Proto je nejvhodn#j&í zab$vat se jimi v%systému primární prevence a%v)as-
n$m poskytnutím informací a%vzd#lání je chránit p(ed mo'n$mi následky 
v&ech forem rizikového chování. 

Magdaléna, o. p. s. realizuje programy primární prevence efektivní meto-
dou, která vychází z%dlouhodobého, kontinuálního a%interaktivního p)so-
bení, a%p-edávání objektivních informací. Programy jsou ur#ené p-evá*n! 
t-ídním kolektiv)m *ák) 6.–9. t-íd Z,, S, #i VO,, ale i%pedagog)m, rodi-
#)m, profesním skupinám #i $iroké ve-ejnosti. Zam!-ují se na podporu 
zdravého *ivotního stylu, rozvoj a%podporu sociálních dovedností. 

Program primární prevence Magdaléna, o.p.s. je certifikovan" Minister-
stvem $kolství, mláde*e a%t!lov"chovy, a%odpovídá tak stanoven"m nor-
mám kvality a%komplexnosti, definovan"m standardy odborné zp)sobi-
losti poskytovatel) programu.
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Centrum primární prevence Magdaléna v&roce 2015 

CPP poskytuje vysoce kvalitní certifikované a% akreditované programy, v%nich* uplat/ujeme prvky 
efektivní prevence a%v"sledky nejnov!j$ích v"zkum). Zohled/ujeme sm!-ování v"voje prevence jak 
v%rámci 'eské republiky, tak i%poznatky ze zahrani#ních v"zkum) a%stá*í. T"m CPP je kvalifikovan" pro 
práci s%*áky i%s%pedagogy. 

Rok 2015 byl pro Centrum primární prevence (CPP) rokem spolupráce a%zm!n zam!-en"ch na rozvoj 
a%zvy$ování kvality program).

Vzd!lávání $ák) v&roce 2015

První polovina roku 2015 se nesla ve znamení pokra#ování a%úsp!$ného zakon#ení evropsk"ch pro-
jekt). V&projektu Vzd!lávání pro zdraví na základních "kolách (ZDRAVÍ na Z0) jsme byli spolu 
s&partnery Semiramis, o. s., Prostor plus, o. p. s. a&Cesta Integrace, o. p. s. hlavními %e"iteli. Pokra-
#ovali jsme v%programech pro *áky, které byly roz$í-eny pro základní $koly o%zdravotní a%dopravní 
v"chovu s%celkov"m po#tem blok) 4 za $kolní rok/t-ída. Záv!re#né konference k&projektu se zú'ast-
nilo 125 pedagog) a&ostatních pracovník) v&oblasti prevence.

Dal$í úsp!$n! zakon#en" projekt, do kterého jsme byli zapojeni ve spolupráci s%Klinikou adiktologie 
1. Léka-ské fakulty Univerzity Karlovy, byla „Implementace a%evaluace minimálního preventivního 
programu, systémov"ch nástroj) ve vzd!lávání a%vytvo-ení sb!rného systému v%oblasti prevence ri-
zikového chování pro pracovníky $kol a%$kolsk"ch za-ízení na celostátní úrovni“. Jeho sou#ástí byla 
Regionální konference projektu, jí* se ú'astnilo 94 pedagog) v#etn! pracovník) z%oblasti primár-
ní prevence rizikového chování (dále jen PPRCH).

Ve t-íd! je pon!kud hlu#n!ji. Skupiny *ák) kreslí na velké plochy papíru své ostrovy. 
Mohou zapojit fantazii a%nakreslit si cokoliv, co si p-ejí k%*ivotu na ostrov!. Fastfoody, 
supermarkety, kino, wi-fi, plá*e postupn! zapl/ují obrys ostrova. Pak se objevují #áry 
rozd!lující jednotlivá území: „Tady bydlím já%– sem nesmí$“. „Já tam, ale chci taky“. 
Na papír za#ínají p-ib"vat tanky, zbran! a%podzemní bunkry. Ani p-i prezentaci svého 
Ostrova spolu*ák)m se *áci nemohou shodnout a%dohadují se, kdo za co m)*e a%jak si 
vzájemn! u$kodili.

Vyu*íváme této situace k%diskusi nad v"znamem hranic a%pravidel mezi lidmi, do které 
se aktivn! zapojuje celá t-ída. +áci sami definují pravidla jako n!co, na #em se #lov!k 
domlouvá a%co #lov!ka chrání. P-esto*e primární prevence vypadá n!kdy jako „hra“, na 
druh" pohled m)*eme vid!t v%p-ímém p-enosu, jak *áci získávají nové zku$enosti, které 
jim lekto-i pomáhají pojmenovat a%propojit s%jejich postoji.

(post(eh z%bloku primární prevence na Z,)

Vzd!lávání pedagog) v&roce 2015

V%oblasti vzd!lávání pedagog) jsme vytvo-ili navazující vzd!lávací seminá%e pro pedagogy 1.–9.&ro'-
ní k) základních "kol v&oblasti v"eobecné PPRCH, v'etn! zdravotní a&dopravní v#chovy. Metodiky 
pro 1.–3. ro#ník a%6. ro#ník Z, vychází z%úzké spolupráce s%Klinikou adiktologie 1. LF UK. Metodiky pro 

4.–5. ro#ník a%7.–9. ro#ník jsou plodem spolupráce s%partnery z%projektu ZDRAVÍ na Z,. Vzd!lávací kurz 
pro pedagogy%– „T%ídnické hodiny aneb Kucha%ka na prevenci“ vychází z%Metodického manuálu CPP, 
kde je uplatn!no know-how pro práci s%t-ídním kolektivem, které vychází z%více ne* osmileté zku$e-
nosti CPP v%oblasti v$eobecné PPRCH.

Zú#astnili jsme se Dne bezpe#í v%Beroun!, aktivn! jsme se zapojili také do konference Primární pre-
vence rizikového chování v%Praze. Pod zá$titou odborné garantky CPP, Mgr. Heleny Fialové, která je 
zárove/ p-edsedkyní Sekce primární prevence Asociace nestátních organizací, se také uskute#nilo 
jedno setkání s%ostatními organizacemi p)sobícími na poli primární prevence. 

Pedago*ka u#í 1. stupe/ Z,. Je citlivá a%velmi emotivn! reaguje u%probíraného tématu 
smrti. Sna*íme se jí dát prostor pro uv!dom!ní si p-í#iny této „emotivní reakce“ a%dbá-
me na její pocit bezpe#í a%d)v!ry mezi dal$ími ú#astníky vzd!lávání. Podáváme interak-
tivní formou údaje o%obsahu, rozsahu, pr)b!hu a%zp)sobu, jak rozvíjet sociální doved-
nosti u%d!tí v%rámci prevence rizikového chování. Paní u#itelka postupem #asu nab"vá 
na v!t$ím sebev!domí a%d íky pocitu bezpe#í se s%námi pod!lí o%osobní zá*itky nejen 
z%praxe pedagoga. 

(z%kurzu primární prevence pro pedagogy)

Nízkoprahové za%ízení pro d!ti a&mláde$ Mezi+as v&Bene"ov! v&roce 2015

V% roce 2015 jsme v%Nízkoprahovém za-ízení pro d!ti a%mláde* Mezi'as upev/ovali stávající cesty 
v%práci s%d!tmi a%mláde*í ve v!ku 12–26 let a%zárove/ jsme hledali cesty nové. Pro klienty jsme p-i-
pravovali programy, které se t"kaly nap-. v"znamn"ch dn) v% roce a%státních svátk), ale i% r)zn"ch 
preventivních témat. Také se nám poda-ilo získat stálého dobrovolníka.

Za d)le*ité pova*ujeme, *e jsme za#átkem roku stáli u&zrodu Pracovní skupiny nízkoprahov#ch 
a&terénních slu$eb pro d!ti a&mláde$ St%edo'eského kraje. Ze setkávání této pracovní skupiny 
vze$el nápad na fotbalov" turnaj nap-í# nízkoprahov"mi za-ízeními pro d!ti a%mláde*, kter" se usku-
te#nil v%Beroun!.

I%v%tomto roce jsme se ú#astnili r)zn"ch metodick"ch setkání, uvítali na exkurzích *áky a%studenty 
základních a%st-edních $kol a%poskytovali praxi vysoko$kolsk"m student)m. Zapojili jsme se i&do pro-
cesu Komunitního plánování sociálních slu$eb v&okrese Bene"ov, a%to v%rámci setkávání pracovní 
skupiny Rodina a&d!ti. Na podzim jsme se podruhé zú#astnili Dne prevence kriminality a%prezentova-
li jsme #innost na$eho za-ízení na konferenci v%Kladn!.

D)le*itá pro nás byla i%spolupráce s&orgánem sociáln!-právní ochrany dít!te (OSPOD) Bene$ov, 
kterou pova*ujeme za efektivní díky partnerskému p-ístupu v$ech zú#astn!n"ch. Spolupráce probíhá 
zejména skrze odborné poradenství, které je bezplatn! poskytováno nejen na$im klient)m a%jejich 
rodinám, ale i%$iroké ve-ejnosti.

V%pr)b!hu roku jsme Mezi'as oblékali do nového kabátu; na st!ny jsme malovali motivy z%Alenky 
v% &í$i div). V% #ervnu jsme jej p-edstavili na Dni otev-en"ch dve-í. Pozvali jsme nejen klienty a% je-
jich blízké, ale nechyb!la ani #ást pro odbornou ve-ejnost, které se ú#astnilo vedení m!sta Bene$ov 
a%zástupci jednotliv"ch sociálních slu*eb. Ke konci roku jsme díky finan#ní podpo-e m!sta Bene$ov 
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SNI+OVÁNÍ RIZIK
St#'ejní slu'by a%opat(ení sm#(ující ke sni'ování zdravotních a%sociálních 
rizik souvisejících s%u'íváním návykov$ch látek nabízejí Terénní programy 
a%Kontaktní a%poradenské slu'by. P(ispívají tak k%ochran# spole)nosti a%ve-
(ejného zdraví p(ed mo'n$mi negativními d*sledky, které vypl$vají ze zne-
u'ívání nelegálních drog.

z%Programu prevence kriminality pro rok 2015 uspo-ádali sérii preventivních p-espávacích akcí s%ná-
zvem „Zachra/ se, kdo m)*e$%– odhal nástrahy m!sta!“. Zam!-ili jsme se na témata t"kající se bezpe#í 
v%doprav!, na sebeobranu a%zneu*ívání.

Na$ich slu$eb vyu$ilo v&roce 2015 celkem 178 klient), a%to jak v%ambulantní, tak terénní form!. 
Vedli jsme s%klienty rozhovory, p-i kter"ch se objevovala témata spojená hlavn! s%rodinn"mi a%part-
nersk"mi vztahy, sexem a%sexuální identitou, $kolním prosp!chem, návykov"mi látkami (p-evá*n! ta-
bákem, alkoholem a%marihuanou), se vzhledem, oble#ením, a%také s%postavením v%part! nebo s%vlastní 
rolí ve spole#nosti a%ve sv!t!. Mimo kontaktní práce jsme skrze situa'ní intervence poskytovali zp!t-
nou vazbu na r)zné konfliktní situace. Poskytovali jsme informa'ní servis. Vyu*ívanou slu*bou bylo 
také poradenství, v#etn! odborného, v%n!kter"ch p-ípadech musela b"t na$im klient)m poskytnuta 
krizová intervence. 

Ondra chodí na druh" stupe/ základní $koly a%má potí*e s%v"bu$n"m chováním. Prudce 
reaguje na vtipy i%kritiku o%své osob!, #asto kritizuje, nebo provokuje ostatní. V%Me-
zi'ase s%ním pracujeme na tom, aby dokázal lépe fungovat v%kolektivu, nebral si v!ci 
tolik osobn! a%um!l se druh"m omluvit, nebo je pochválit. Dáváme pozor i%na to, jak se 
k%n!mu chovají ostatní a%sna*íme se, aby pozitivní odezva p-icházela z%druhé strany. On-
drovo chování k%vrstevník)m se postupn! zlep$uje, ale spoustu práce je je$t! p-ed námi.

(Ondra, klient NZDM Mezi"as Bene&ov)
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tabulka 2:  
Po)et v$kon* a%klient* Terénních program* Magdaléna v%roce 2015  
Be%– Berounsko, Bn%– Bene&ovsko, Pb%– P(íbramsko

V#kony terénních program) 7>56

Po'et kontakt) celkem 3 893

Podle lokalit Be Bn Pb

5 99= :96 <>8

Po'et klient)/u$ivatel) drog 455/426

Podle lokalit Be Bn Pb

565/59: :9/6: 59>/559

Vym!n!né injek'ní sety celkem 15866

Podle lokalit Be Bn Pb

59 6:8 ; >68 9 >95

Nalezené odhozené jehly celkem 656

Podle lokalit Be Bn Pb
5;7 759 56>

tabulka 3:  
Po)et v$kon* a%klient* v%Centrech adiktologick$ch slu'eb Bene&ov a%P(íbram v%roce 2015

CAS Bene"ov CAS P%íbram

1236 1236

Po'et kontakt)/ náv"t!v celkem 1 275 1 371

Po#et prvokontakt) s%u*ivateli 17 91

Po'et u$ivatel) drog 376 152

Po#et rodinn"ch p-íslu$ník) 84 61

Po'et vym!n!n#ch injek'ních st%íka'ek 39 8:: 37 972

Po#et v"kon) ve v"m!nném servisu 971 3 142

Potravinov" servis 3 873 3 389

Hygienick" servis 152 487

Individuální poradenství 144 455

Zdravotní o$et-ení 321 32

Krizová intervence 33 36

Rodinné poradenství :7 94

terénní programy 
U'ivatelé návykov$ch látek, zvlá&t# pak ti s%rozvinut$m stupn#m závislosti 
a%rizikov$m chováním v#t&inou nemají dostate)nou motivaci k%vyhledává-
ní pomoci, p(esto'e )asto trpí záva'n$mi zdravotními, psychosociálními 
a%právními problémy. Mnohdy ani o%takové pomoci nev#dí nebo mají oba-
vu z%pomocné instituce )i nejsou schopni splnit její podmínky. 

Magdaléna, o. p. s. provozuje terénní program ve více jak dvaceti m!stech 
a%obcích St-edo#eského kraje, kam terénní pracovníci pravideln! vyjí*d!jí 
a%kde na ve-ejn"ch místech aktivn! vyhledávají u*ivatele drog v%jejich p-i-
rozeném prost-edí. 

Zárove/ se je sna*í oslovit a%navázat s%nimi kontakt, aby jim mohli nabíd-
nout pot-ebné anonymní a%bezplatné slu*by, mezi nimi v"m!nn" injek#ní 
program, sociální poradenství a%pomoc v%krizov"ch situacích (nap-. ohro-
*ení zdraví, existen#ní nouze, konflikt se zákonem). Terénní pracovníci 
se zárove/ sna*í rizikové u*ivatele motivovat k%bezpe#n!j$ím zp)sob)m 
u*ívání návykov"ch látek, ke zm!n! *ivotního stylu nebo k%p-ípadné absti-
nenci tak, aby zlep$ili kvalitu jejich *ivota, která jim p-ípadn! v%budoucnu 
umo*ní návrat do b!*né spole#nosti
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Terénní programy Magdaléna v&roce 2015

Bene"ovsko&– Berounsko&– Praha západ&– P%íbramsko&– Rakovnicko: Bene&ov, Beroun, B(eznice, 
Bys t(i ce, Dob(í&, Ho(ovice, Hostivice, Jesenice, Jílové, Král*v Dv*r, Lod#nice, Mní&ek pod Brdy, Nové 
Stra &ecí, P(íbram, Rakovník, Ro'mitál pod T(em&ínem, Rudná, -evnice, Sázava, Sedl)any, T$nec nad 
Sá zavou, Vla&im, Votice, Zdice

Terénní program je harm reduction program zam!-en" p-edev$ím na monitoring spádov"ch lokalit, 
depistá* u*ivatel) návykov"ch látek a% $iroké spektrum slu*eb pro danou cílovou skupinu. V&roce 
2015 jsme v&rámci terénních program) byli v&kontaktu s&305 u$ivateli drog, s&kter#mi prob!hlo 
na 2381 odborn#ch kontakt). V&rámci kontakt) jsme navíc vym!nili celkem 24 655 injek'ních 
st%íka'ek, z&nich$ jsme 98% pou$it#ch st%íka'ek vybrali zp!t a&zajistili jsme jejich bezpe'nou 
likvidaci.

V%roce 2015 jsme se zapojili do tzv. Evropského testovacího t"dne, kampan! probíhající v%mnoha stá-
tech Evropy s%hlavním cílem zp-ístupnit bezplatné testování na HIV infekci a%letos nov! na *loutenku 
typu B a%C, a%tím tak p-edejít pozdnímu odhalení infekce. Vedle toho jsme nabízeli bezplatné a%ano-
nymní testování na HIV, hepatitidy B a%C a%syfylis u*ivatel)m návykov"ch látek b!hem celého roku.

B!hem roku jsme se v!novali zkvalitn!ní terénní práce a%to i%skrze rozvoj aplikace „JEHLOMAT“. Apli-
kace jehlomat.cz slou*í pro sb!r údaj) o%nálezech injek#ního materiálu v%rámci terénních program) 
drogov"ch slu*eb a%vyu*ití t!chto dat pro odborníky v%drogov"ch slu*bách.

Na$i pracovníci se b!hem roku zapojili do odborn"ch aktivit Fóra terénních program) 'R a%sekce 
Harm Reduction v%Asociaci nestátních organizací poskytujících adiktologické a%sociální slu*by pro 
osoby ohro*ené závislostním chováním (A.N.O.). Aktivn! vystoupili na odborn"ch konferencích jako 
nap-.St-edo#eská adiktologická konference v%Kladn!, Adiktologická konference Jiho#eského kraje, AT 
konference 2015 nebo Jarní bílovodenské dny.

Terénní program funguje od pond!lí do pátku. Multidisciplinární t"my jsou tvo-eny sociálními pra-
covníky, pracovníky v%sociálních slu*bách, adiktology a%psychologem. Pracovníci jsou pod pravidel-
nou supervizí a%metodick"m vedením externích odborník). Klient)m poskytovali v%roce 2015 následu-
jící slu*by: bezpe#n" anonymní kontakt s%odbornou slu*bou, v"m!nu pou*itého injek#ního materiálu 
za #ist", distribuci aplika#ního ($krtidla, filtry, stericupy, vody, alkoholové tampony) a%zdravotnického 
(náplasti, obvazy, dezinfekce, masti) materiálu, kondom) a%t!hotensk"ch test), krizovou intervenci, 
sociální, zdravotní a%právní poradenství, informa#ní servis, individuální poradenství, základní zdravot-
ní o$et-ení, asistenci p-i náv$t!vách nemocnic, ú-ad) a%jin"ch institucí.

.

kontaktní
a!poradenské slu"by
Nejsnaz&í cestou k%okam'ité pomoci )i intervenci v%oblasti závislostí, jak 
pro u'ivatele, kte(í se mohou nacházet v%r*zném stupni jejich u'ívání (od 
prvotního experimentu p(es „rekrea)ní u'ívání“, „problémové u'ívání“, a' 
po závislost s%rozsáhl$m po&kozením zdraví), tak pro jejich blízké, je obrá-
tit se na nízkoprahová za(ízení. Najdou v%nich anonymní bezplatnou od-
bornou pomoc, p(ijetí a%bezpe)í. 

Magdaléna, o. p. s. poskytuje tyto slu*by v%Centrech adiktologick"ch slu-
*eb Magdaléna v%P-íbrami a%v%Bene$ov!. Nabízí zde $irokou $kálu zdravot-
ních a%sociálních slu*eb, od poradenství, tj. podávání základních informací 
pro orientaci v%této oblasti, k%rozhovor)m motivujícím ke zm!n! *ivotní-
ho stylu a%od jednorázové krizové intervence k%systematické, strukturova-
né a%dlouhodob!j$í spolupráci s%jasn!ji vymezen"mi cíli. 

V% rámci vzájemné spolupráce respektujeme klientovo pro*ívání a%neod-
mítáme jeho pohled na sv!t, nabízíme mu porozum!ní a%orientaci v%jeho 
situaci, p-esto*e s%jeho nezodpov!dn"m a%rizikov"m chováním nesouhla-
síme. Naopak se sna*íme spolu s%klientem hledat mo*nosti a%-e$ení jeho 
slo*ité situace, které by mu umo*nily posun k%abstinenci a%spokojen!j$í-
mu zp)sobu *ivota.



26 I V"ro#ní zpráva 2015 I Magdaléna, o. p. s. 27

SNI+OVÁNÍ RIZIKSNI+OVÁNÍ RIZIK

Centra adiktologick#ch slu$eb (CAS) Magdaléna Bene"ov a&P%íbram

V%roce 2015 vyu*ilo kontaktní a%poradenské slu*by Center adiktologick"ch slu*eb v%Bene$ov! a%P-í-
brami celkem 530 osob (z%nich 415 u*ivatel) návykov"ch látek a%115 rodinn"ch p-íslu$ník)), s%nimi* 
jsme uskute#nili celkem 4246 kontakt). V&injek'ním v#m!nném programu jsme za cel# rok vy-
m!nili 36 281 injek'ních st%íka'ek. Nej#ast!ji zneu*ívanou drogou z)stává pervitin, zbytek tvo-ili 
u*ivatel) opioid), THC. 'astá je pak kombinace ilegálních drog s%alkoholem, psychoaktivními léky #i 
gamblingem. Vedle toho jsme se setkávali s%-adou klient) s%tzv. duální diagnózou, u%kter"ch je krom 
závislosti na návykov"ch látkách p-ítomna dal$í psychiatrická porucha.

V%roce 2015 jsme provád!li screeningové vy"et%ení (testování) na infek'ní onemocn!ní u&u$ivate-
l) drog, ale i&"ir"í ve%ejnosti. Anonymní testování na infek#ní onemocn!ní vnímáme jako jednu ze 
st!*ejních slu*eb na$ich nízkoprahov"ch za-ízení a%proto jsme byli i%v%roce 2015 zapojeni do projektu 
Ministerstva zdravotnictví 'R%– Národní program -e$ení problematiky HIV/AIDS #i jsme se p-ipojili 
k%akci Státního zdravotního ústavu v%rámci Evropského testovacího t"dne na HIV a%hepatitidy B a%C. 
Celkem jsme v&roce 2015 provedli 360 test) na uvedená infek'ní onemocn!ní.

V%uplynulém roce jsme zaznamenali v"razn" zájem o%poradenské slu*by, a( u* $lo o%p-ípravu na ná-
stup do ústavní lé#by #i poradenství pro rodi#e a%blízké osoby klient) u*ívající návykové látky.

CAS P%íbram v&roce 2015

V%roce 2015 jsme udr*eli stabilní slu*bu, jejím* prost-ednictvím se poda-ilo motivovat a&zprost%ed-
kovat dlouhodobou 'i st%edn!dobou lé'bu závislosti 10 klient)m. Mnoho dal$ích klient) jsme 
provázeli na cest! k%*ivotním zm!nám a%k%abstinenci v%ambulantních slu*bách. Dlouhodobá stabili-
ta sv!d#í jak o%pot-ebnosti t!chto slu*eb, tak o%jejich kladném vnímání klienty, u*ivateli slu*eb. Tento 
trend se udr*el i%v%poradensk"ch slu*bách.

Úsp!$n! pokra#uje spolupráce s&V!znicí P%íbram na programech pro osoby ve v"konu trestu. V%let-
ních m!sících jsme slu*by prezentovali na hudebních festivalech v%regionu, kde provozujeme i%slu*bu 
pro -idi#e%– testování na p-ítomnost alkoholu v%t!le; v%lo/ském roce jsme provedli více ne* 900 test).

V%rámci pracovi$t! jsme provád!li i%screeningové testování klient) a&ve%ejnosti na infek'ní choro-
by (HIV, syfilis, hepatitidy typu B a%C), v&roce 2015 jsme provedli 199 t!chto test).

Dlouholet" u*ivatel pervitinu Marek, 38 let, k%nám p-i$el v%roce 2015 a%za#al vyu*ívat 
kontaktní a%poradenské slu*by. V%pr)b!hu roku jsme s%klientem pracovali na zm!nách 
v%jeho *ivot! a%jednou z%t!chto zm!n je i%ochrana zdraví%– svého i%ostatních. Marka se 
poda-ilo motivovat k%provedení test) na infek#ní choroby, reaktivní byl test na hepa-
titidu typu C. Klienta jsme odkázali na infek#ní odd!lení, kde se diagnóza potvrdila. 
Marek se za na$í podpory rozhodl absolvovat náro#nou lé#bu, která zahrnuje nejen 
spolupráci s%léka-i, ale je nutná i%zásadní zm!na v%u*ívání drog.

(klient CAS P(bram)

CAS Bene"ov v&roce 2015

V%roce 2015 do$lo k%v"razn"m personálním zm!nám%– PhDr. Annu Balatovou (která nadále na po-
bo#ce vede poradenství) nahradil v%pozici vedoucího Mgr. Ji-í Zat-epálek, obm!n dostál i% terénní 
a%kontaktní t"m. I%p-esto se nám poda-ilo udr*et vysok# po'et kontakt) s&klienty, celkem jich bylo 
380, z&toho 175 u$ivatel) drog. Také jsme roz$í-ili nabídku bezplatného a&anonymního testování 
infek'ních nemocí (HIV a%hepatitida typu C) o%screeningové testy na syfilis a%hepatitidu typu B. Po'et 
proveden#ch test) byl 157 (v%roce 2014 to bylo 126 test)). Poda-ilo se nám vym!nit a&odborn! zli-
kvidovat p%es 26 tisíc injek'ních st%íka'ek. V%pr)b!hu roku jsme vydávali vlastní 'asopis Tolerance, 
kter" na$im klient)m p-iná$í informace p-ímo z%Bene$ovska (ubytovny, léka-i, právní poradenství).

Slu*by Centra adiktologick"ch slu*eb prezentujeme prost-ednictvím exkurzí, které jsou ur#eny pro 
*áky základních a%st-edních $kol. V%roce 2015 se uskute#nilo 5 exkurzí, kter#ch se ú'astnilo 83 $ák) 
a&student). Vyjeli jsme na n!kolik letních festival) (nap-. Zelesa Fest, Festival Evergreen), kde jsme 
p-ítomn"m -idi#)m zárove/ nabízeli i%dechovou zkou$ku na p-ítomnost alkoholu. Svou #inost jsme 
p-edstavili nap-íklad na Dnech divadla Bene$ov, pravideln! se ú'astníme sch)zek a&setkání komisí 
prevence kriminality, jednání zastupitelstva m!sta Bene$ov a%dal$ích. Na celostátní Adiktologické 
konferenci na Se#i a%na Jiho'eské adiktologické konferenci jsme odborné ve-ejnosti prezentovali 
v"sledky z%webové aplikace slou*ící pro záznam nalezeného injek#ního materiálu s%názvem Jehlomat.
cz, která je autorsk"m projektem vedoucího CAS Bene$ov.
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ZÁHLAVÍ

LÉ'BA  
A%SOCIÁLNÍ 

REHABILITACE
Lé)bu a%sociální rehabilitaci osob závisl$ch na psychoaktivních látkách )i 
trpících jin$m druhem závislosti, chápeme jako odbornou a% strukturova-
nou práci s%klientem. Cílem lé)by jsou trvalé zm#ny v%dosavadních posto-
jích a%rizikovém jednání závisl$ch, jejich abstinence nebo omezení u'ívaní 
drog, sní'ená frekvence a%záva'nost jejich relapsu, zdravotn# i% sociáln# 
akceptovateln$ 'ivotní styl a%jejich zapojení do plnohodnotného a%produk-
tivního 'ivota ve spole)nosti. Intenzitu i%délku lé)by na&ich klient* zaji&+u-
jeme a%p(izp*sobujeme jejich individuálním mo'nostem a%pot(ebám.
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Ambulantní lé'ba

Probíhající transformace ambulantní pé#e o%závislé nám umo*nila od roku 2014 otev-ít dv! nová 
zdravotnická za-ízení%– tzv. adiktologické ambulance v%Praze a%v%Beroun!. Lé#bu jsme tak poskytovali 
celkem na 4 pracovi$tích v%r)zn"ch regionech Prahy a%st-edních 'ech.

AT ambulance jsou spádov"mi pracovi$ti a%jedinou dostupnou slu*bou tohoto typu pro $ir$í regiony 
Kolínska, Kutnohorska, Prahy Západ a%P-íbramska. Po#et zájemc) o%ambulantní lé#bu závislosti ka*-
doro#n! stoupá a%dosahuje maximální kapacity program), která je dána smluvním vztahem se zdra-
votními poji$(ovnami%– tedy úvazkem léka-e v%rozsahu 1,0. Lé'ebné a&poradenské slu$by vyu$ilo 
celkem 368 osob, z&toho 93 bli$ních u$ivatel) návykov#ch látek. Vzhledem k%tomu, *e dochází ke 
ka*doro#nímu nav"$ení po#tu zájemc) o%lé#bu, nará*íme ji* na kapacitní limity komplikující dostup-
nost pé#e.

Psychiatrická AT ambulance Magdaléna-Kolín v&roce 2015

je primárn! zam!-ená na lé#bu návykov"ch nemocí s%t!*i$t!m v%substitu#ním programu, kter" inte-
gruje optimální a%ú#innou farmakoterapii Suboxonem® s%psychoterapeutickou lé#bou. Suboxone® 
umo*/uje bezpe#nou substitu#ní lé#bu p-i minimálním potenciálu mo*ného zneu*ití léku na #erném 
trhu.

V&roce 2015 vyu$ilo zdravotní a&sociální pé'i AT ambulance Magdaléna-Kolín 190 u$ivatel) drog, 
jejich* pr)m!rn" v!k byl 39 let. Z%celkového po#tu pacient) jich p-ed lé#bou u*ívalo 17 % pervitin, 27 
% opiáty, 44 % alkohol. 14 % sou#asn! trpí onemocn!ním hepatitidou C. V&substitu'ní lé'b! bylo 
celkem 37 pacient) (pr)m!rn" v!k 32 let). Podíl pacient) ve fázi dolé#ování konstantn! tvo-í cca 
1/3 lé#en"ch. V&ambulanci jsme poskytli v&roce 2015 celkem 2064 individuálních konzultací, 152 
rodinn#ch intervencí a&24 skupinov#ch terapií.

Jirka studuje V,, je mu 23 let a%p-i$el s%matkou do ordinace t"den poté, co se provalilo, 
*e prohrál rodinné úspory ve v"$i 460 tis. Hrál na internetu poker a%prohrál v$echno 
b!hem p)l roku. Táta ho cht!l vyhodit z%domu, ale máma byla proti a%ani na policii 
to nenahlásili. Dohodli se, *e mu budou kontrolovat bankovní ú#et, *e bude v$echny 
peníze doma odevzdávat a%máma mu je bude vydávat pro osobní pot-ebu. Cht!jí, aby 
v$e co nejd-íve splatil. Te3 k%nám chodí asi 2 m!síce, zatím nehraje, nesmí si skoro nic 
koupit a%nosí dom) i%ú#tenky za jídlo. Jirka by na to u* nejrad$i nevzpomínal a%máma je 
celá ztrápená. Jak dlouho to takhle v$ichni vydr*í?

(klient AT ambulance Kolín)

Psychiatrická AT ambulance Magdaléna-Mní"ek pod Brdy v&roce 2015

je orientovaná na abstinující osoby s% anamnézou závislosti na návykov"ch látkách i%na jejich do-
lé#ování, a%to s%ohledem na umíst!ní za-ízení v%budov! terapeutické komunity Magdaléna. V&roce 
2015 vyu$ilo zdravotní a&sociální pé'i AT ambulance v&Mní"ku pod Brdy celkem 105 pacient) 
p%evá$n! s&diagnózou závislosti na návykov#ch látkách. Celkem 40 % t!chto klient) u*ívalo p-ed 
lé#bou pervitin a%17 % opiáty. Jejich pr)m!rn" v!k byl 32 let. Tém!% polovinu pacient) tvo%í osoby 

ambulantní lé#ba
Závislí, kte(í mají dostate)n# silnou motivaci k%abstinenci nebo ke zm#n# 
'ivotního stylu, mají podp*rné sociální zázemí a%vy&&í schopnost sebekon-
troly, mohou vyu'ít zdravotnickou ambulantní lé)bu, která probíhá bez 
jejich vylou)ení z%p(irozeného spole)enského prost(edí.

Odbornou lé#ebnou pé#i v% oboru psychiatrie poskytujeme pacient)m 
rizikov! u*ívajícím návykové látky, nebo s%anamnézou závislosti na návy-
kov"ch látkách a%jejich bli*ním ve dvou speciálních nestátních zdravotnic-
k"ch za-ízeních (tzv. AT ambulance%– ambulance pro lé#bu alkoholismu 
a% jin"ch toxikomanií) v%Kolín! a%v%Mní$ku pod Brdy, kam klienti dochá-
zejí. Jedná se o%relativn! nízkoprahová za-ízení, nebo( se sna*íme mini-
malizovat nároky na pacienta p-i zahájení lé#ebné spolupráce. Ú#inn"mi 
metodami aktivizujeme, ve smyslu opu$t!ní drogového *ivotního stylu, 
systémové zm!ny na t!lesné i%psychické úrovni klient), rozvíjíme jejich 
osobnostní r)st a%psychosociální návyky a%vyvá*en! podporujeme jejich 
schopnost -e$it krizové situace, zvládat relaps a%p-ijmout zodpov!dnost 
za své chování.
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se záva$n#m du"evním onemocn!ním. V&ambulanci jsme jim poskytli celkem 1142 individuálních 
konzultací a&251 rodinn#ch intervencí. V!t$ina ambulantních klient) zárove/ vyu*ívala dal$í sociál-
ní slu*by, poskytované v%rámci na$í spole#nosti.

Odborn" program zaji$(ují: léka- psychiatr (1,6 úvazku), zdravotní sestra (1,2 úvazku), sociální pracov-
ník (0,7 úvazku). Ambulantní lé#ba trvá 6 a* 12 m!síc), s%intenzivní frekvencí docházení (1–2x t"dn!). 
Psychiatrické ambulance mají uzav-enu smlouvu o%poskytování zdravotní pé#e se zdravotními poji$-
(ovnami: VZP, ZPMV, OZP, VojZP, 'PZP.

Adiktologické ambulance Magdaléna-Podolí a&Beroun v&roce 2015

jsou spádov"mi pracovi$ti pro Berounsko, Rakovnicko a%$ir$í území Prahy a%st-edních 'ech. Ob! pra-
covi$t! zahájila svou #innost v%druhé polovin! roku 2014 a%b!hem tohoto roku postupn! roz$i-ovala 
sv)j provoz na 3 dny v%t"dnu. Kapacitní limit provozu je dán omezen"mi finan#ními prost-edky, které 
jsou hrazeny pouze z%dotací Ministerstva zdravotnictví #i m!st a% z%dar). Zdravotní poji$(ovny se 
uzav-ení smlouvy o%poskytování a%úhrad! zdravotní pé#e ji* druh"m rokem brání, p-esto*e ve$keré 
zákonné po*adavky pro uzav-ení smluv jsou napln!ny.

B!hem krátké doby dosáhla ob! pracovi$t! díky zájmu pacient) sv"ch kapacitních mo*ností. V&roce 
2015 nové mo$nosti lé'by vyu$ilo 146 osob (97 v&Beroun! a&49 v&Podolí). V!t$ina z%nich byli pro-
blémoví u*ivatelé pervitinu nebo alkoholu, druhou v"znamnou skupinou byli jejich blízcí. Asi jedna 
'tvrtina pacient) trpí dal"í záva$n#m du"evním onemocn!ním, jedná se o&tzv. „pacienty s&duální 
diagnózou“.

Lé#ebnou pé#i poskytují na #áste#né úvazky adiktolog, terapeut, psycholog a%léka- v%souhrnném roz-
sahu 0,6 úvazku pro ka*dé z%pracovi$(.

reziden)ní pé)e
v!terapeutické 

komunit$
Pokud závisl$ po mnohaletém u'ívání návykov$ch látek nedoká'e (e&it sv*j 
problém a%vydat se na cestu k%abstinenci za pomoci krátkodobé )i st(edn#-
dobé pobytové lé)by, m*'e zvolit efektivní dlouhodobou lé)bu v%terapeu-
tické komunit#.

Terapeutická komunita Magdaléna poskytuje odbornou dlouhodobou lé#-
bu osobám se st-edn! t!*kou a* t!*kou závislostí, v%bezpe#ném a%chrá-
n!ném bezdrogovém prost-edí. Program stimuluje klienty k%osobnostní mu 
r)stu a%zásadní zm!n! *ivotního stylu, které se d!jí p-edev$ím pro st-ed-
nictvím sociálního u#ení v%kontextu malé spole#enské skupiny s%jasn! vy-
mezen"mi a%srozumiteln"mi pravidly.
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Reziden'ní pé'e v&terapeutické komunit!

Terapeutická komunita (TK) poskytuje slu*by v%rámcov! stejném rozsahu ji* p-es 16 let. Dosahuje 
stabiln! velmi dobr"ch v"sledk), které pravideln! prezentujeme v%odborn"ch kruzích. Lé#ebn" pro-
gram b!*í bez zásadních zm!n. V&roce 2015 pro"lo TK Magdaléna celkem 33 klient). Z&toho jich 
20 v&pr)b!hu roku nastoupilo. Nutno poznamenat, *e dva klienti, kte-í se objevují ve statistice, byli 
na tzv. posilovací lé#b!, která je koncipována na jeden a* dva m!síce. Cílem je stabilizovat a%podpo-it 
klienta, kter" ji* pro$el standardní lé#bu, v%abstinenci. Jeden klient opustil komunitu ze zdravotních 
d)vod) a%je v%dlouhodobé hospitalizaci; s%pokra#ováním lé#by po#ítáme, a* se zdravotn! stabilizuje.

B!hem roku 2015 do$lo ke vzestupu pr)m!rného v!ku klient) a%zákonit! tak p-ibylo i%klient) s%krimi-
nální zku$eností. Pr)m!rn" v!k klienta v%tomto období je nejvy$$í za celou dobu existence komunity%– 
28 let. Pr)m!rná délka u*ívání drog je rekordních 8 let. V%p-edlo/ském roce jsme v%pr)b!*né zpráv! 
uvád!li: „V%obou p-ípadech se jedná o%horní hranici a%bude zajímavé sledovat, zda se hodnoty budou 
zvy$ovat, anebo dojde op!t k%poklesu“. K%poklesu nedo$lo a% je patrné, *e si na$e za-ízení vybírají 
spí$e klienti s%dlouhodobou a%komplikovanou závislostí, #asto v%kombinaci s%psychick"mi obtí*emi. 
Tito klienti jsou obecn! více rezistentní v)#i zm!n! a%mají v!t$í potenciál mít problém s%dodr*ováním 
-ádu a%pravidel.

V% leto$ním roce zaznamenáváme 15 % klient) nemocn#ch hepatitidou. Podobné hodnoty sledu-
jeme konstantn! od roku 2011 a%stále se tak dr*í%– oproti minulosti%– v%ni*$ích patrech grafu (po'et 
klient) s&hepatitidou typu B a&C se sní$il z&39 % v&roce 2007 na sou'asn#ch 15%).

V%tomto roce pokra#uje trend ub#vání klient) závisl#ch na opiátech (9%) a&p%evládá klientela 
závislá primárn! na pervitinu (76%). Vedle klient) u*ívajících heroin a%pervitin ji* stabiln! zaujímá 
ur#ité procento i%klientela, která uvádí jako základní drogu THC, kokain nebo alkohol. Za v"znamn" 
pova*ujeme fakt, *e na tyto typy závislostí se vá*ou i%nemalé psychické obtí*e nebo náru*ivé hrá#ství.

Ve sledovaném období m!la kriminální zku"enost v!t"í polovina klient) (64%). To je historické 
maximum. Tento údaj pln! koresponduje s%tvrzením, *e v%na$í komunit! pracujeme s%komplikovanou 
klientelou. I%p-es tato data se klient)m da-í dokon#ovat lé#bu (polovina z%celkového po#tu klient)).

V%roce 2015 tvo-ily t%etinu klient) komunity $eny, #ím* se nám pln! da-í naplnit dlouhodob" zám!r 
v%pom!ru *en a%mu*) v%lé#b! 1:2. Co se bydli$t! klient) t"#e, stále p-eva*uje St-edo#esk" kraj a%Pra-
ha%– odtud jich pochází více ne* polovina. Potvrzuje se, *e se komunita pevn! za#lenila do systému 
pé#e v%kraji. Klienty jsme p-ijali je$t! z%dal$ích p!ti kraj).

Oblo$nost l)$ek byla 83% a&lé'bu úsp!"n! s&rituálem dokon'ilo 10 klient). Nejen*e se tedy m)-
*eme pochlubit dobr"mi kvantitativními ukazateli, ale potvrzuje se nám té*, *e se nám poda-ilo za-
#lenit nové #leny terapeutického a%pracovn!terapeutického t"mu.

Klienty se sna*íme sociáln! integrovat do spole#nosti v%okolí komunity. Prost-ednictvím r)zn"ch 
setkání nejen poukazujeme na problematiku závislostí, ale také na mo*nosti lé#by. Spole#n! s%d!tmi 
ze zájmového spolu Oáza sídlícího v%Mní$ku pod Brdy p-ipravujeme ka*doro#n! (letos ji* posed-
mé) divadelní ztvárn!ní Pa$ijí o%Velikonocích. Divadlo je nedílnou sou#ástí m!stsk"ch oslav. V%#ervnu 
Oáze pomáháme s%po-ádáním Pohádkové cesty pro d!ti z%Mní$ku a%okolí. Sestavujeme vlastní t"m na 
mní$eckou Neckyádu. O%Vánocích si zase s%místními d!tmi a%jejich rodi#i u*ijeme Váno#ní besídku, na 

Specifika klientely terapeutické komunity (v"voj mezi léty 1999–2015)

Graf 1:  
V#kov$ profil%– pr*m#rn$ v#k klient* v%lé)b#
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Graf 2:  
Pr*m#rná délka u'ívání tvrd$ch drog
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Graf 3:  
Procentuální zastoupení hepatitid B a%C 
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Graf 4:  
Procentuální zastoupení odsouzen$ch v%souvislosti s%u'íváním drog
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ní* d!ti zahrají divadlo s%váno#ní tématikou a%my pro n! zpíváme koledy a%o*ivujeme váno#ní zvyky. 
K%za#átku roku pat-í spole#n" karneval.

Dále pomáháme v%rámci Dne Zem! uklízet p-írodu v%okolí sousedních obcí Nová Ves pod Ple$í a%Mní-
$ek pod Brdy. V%tento den také zkou$íme *ít bez neobnoviteln"ch zdroj) energie. Vedeme tak klienty 
k%odpov!dnosti nejen za sebe sama, ale i%za své okolí.

Na sklonku podzimu po-ádáme Den otev-en"ch dve-í pro ve-ejnost. Zájemc)m uká*eme areál, pro-
story komunity a%zahrajeme divadelní p-edstavení nastudované pro mezinárodní divadelní festival 
terapeutick"ch komunit, kter" po-ádáme ka*doro#n! v%zá-í. V% leto$ním roce prob!hl ji* 15. ro#ník 
takzvaného Kulturfestu terapeutick"ch komunit, kter" byl letos poprvé mezinárodní%– krom! v$ech 
komunit z%'eské republiky jej nav$tívilo i%p!t komunit ze zahrani#í.

Komunitu je také zapojena do mezinárodních program) iniciovan"ch v%rámci v"m!ny a%sdílení pro-
fesních zku$eností. V%roce 2015 jsme zahájili projekt v"m!nn"ch stá*í s%názvem Ecett Erasmus+ Mobi-
lity. Dále spolupracujeme s%1. Léka-skou fakultou Univezity Karlovy, a%to pros-tednictvím konzultací, 
dlouhodob"ch v"zkumn"ch projekt) a%v%neposlední -ad! také stá*í pro studenty p-ímo v%komunit!.

Vojta je dít! z%bohaté rodiny, co* je v%komunit! relativn! #ast" p-ípad. Od mali#ka m!l 
po materiální stránce v$e, co si jiné d!ti jen p-ejí. Ale to bylo také v$echno. +e by si 
ho táta s%mámou n!kdy v$imli, to ne. Máma se starala o%kariéru v%bance, táta o%firmu 
s%v"herními automaty. Vojta vyr)stal obklopen" spoustou hra#ek a%starala se o%n!j p-e-
dev$ím star$í sestra. Byla ov$em ve v!ku, kdy mladí rad$i pa-í, a%tak se to s%hlídáním 
mlad$ího bráchy sna*ila n!jak zkombinovat. Vojta se tím pádem relativn! brzo dostal 
k%ve#írk)m zlaté mláde*e, diskotékám, akoholu, drogám. A%to mu zachutnalo. Najed-
nou byl v%centru d!ní, n!kdo si ho v$ímal, byl oblíben". Vydr*elo mu to docela dlouho, 
i%st-ední $kolu n!jak dod!lal a%v%práci se taky dr*el.

A* kolem dvaavaceti si za#al uv!domovat, *e v$echny jeho vztahy, kamarádské i%part-
nerské, jsou o%drogách a%pen!zích. Jak nem!l peníze na dávku, lidé se o%n!j nezajímali, 
kámo$i i%holky se odtahovali. Do$lo mu, *e n!kde je problém a%zkusil to s%lé#bou v%lé-
#ebn!. Pak je$t! jednou a%pot-etí. N!jak to ne$lo, vidina pa-eb s%kamarády ho v*dycky 
nakonec p-ivedla zp!t do jeho rodného m!sta a%k%drogám. &ekl si tedy, *e musí ob!to-
vat víc ne* t-i m!síce v%lé#ebn! a%nastoupil na rok k%nám do komunity. V%komunit! byl 
nakonec docela dlouho, bál se návratu do „reality“, aby ho to zase nezlákalo. Po lé#b! 
to zkusil rad!ji s%chrán!n"m bydlením. Pomali#ku a%bezpe#n! se vracel do *ivota.

Poda-ilo se. Vojta te3 *ije ve Velké Británii. V%'echách ho to neustále vracelo do rodné-
ho m!sta, necítil se moc jist" a%tak ode$el za hranice. A%da-í se mu, pracuje jako zahrad-
ník, má p-ítelkyni, byt a%aktuáln! si ulítává na b!hání.

(absolvent TK Magdaléna)

NÁSLEDNÁ PÉ'E
Ambulantní následná pé)e je komplexní systém provázan$ch aktivit a%pro-
gram* rozvíjejících a%posilujících kompetence sociáln# vylou)en$ch osob 
tak, aby byli schopné za)lenit se zp#t do spole)nosti a%uplatnit se na trhu 
práce. Tuto formu do)asné pomoci a%nezbytné efektivní podpory posky-
tujeme absolvent*m dlouhodobé lé)by závislosti dle jejich individuálních 
pot(eb. 
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Program CHRPA v&roce 2015

Roz$í-ení v!jí-e na$ich slu*eb o%tréninkové byty v%Praze eliminovalo nebezpe#n" moment p-echodu 
klienta z%chrán!ného prost-edí do vlastního bydlení v%aglomeraci. Vznikl tak bezpe#n" mezi#lánek 
p-i integraci klienta do vlastního bydlení, kter" pomáhá klient)m ve finan#ní tísni naspo-it na první 
kroky spojené se samostatn"m bydlením. Nová slu*ba pracovního poradenství zefektiv/uje integraci 
klienta na trh práce, zkracuje dobu, kdy klient novou práci hledá, a%usnad/uje orientaci uchaze#) 
o%práci v%p-ijímacích -ízeních. B!hem tohoto roku do$lo oproti p-ede$l"m k%v"raznému nav"$ení po-
ptávky po rekvalifika#ních kurzech a%jejich absolvování.

Charakteristika klient) nedo$la v"razn"ch zm!n. Vzhledem k%u*$í spolupráci se specializovan"mi 
programy v%*enském v!ze/ství jsme mohli slu*bu nabídnout v!t$ímu po#tu *en bezprost-edn! po 
v"konu trestu. Standardn! nadále p-ijímáme absolventy terapeutick"ch komunit, lé#by v%psychiatric-
k"ch nemocnicích #i jin"ch lé#ebn"ch program). Co se t"#e místa p)vodu jednotliv"ch klient), trend 
z)stává beze zm!n, dominují St-edo#e$i, klienti z%Ústeckého kraje a%z%Prahy.

Ve sledovaném roce 2015 pro$lo reziden#ním programem CHRPA Magdaléna celkem 31 klient), 
z%toho 19 mu*) a%162 *en. Do programu ve sledovaném období nastoupilo 20 klient), z%nich* 4 -ádn! 
program ukon#ili. Z%t!ch, kte-í zapo#ali ú#ast programu v%p-ede$lém roce, ukon#ilo dal$ích 6. Z%nov! 
p-íchozích 20 klient) jich v!t$ina (12) vyu*ilo chrán!né bydlení v%tréninkov"ch bytech v%Praze a%8 pak 
na V#elníku, chrán!n"mi dílnami pro$lo 10 klient).

Sociáln!terapeutick" program zahrnuje odborné sociální poradenství, pracovní poradenství, preven-
ci relapsu, jobcoaching, pracovní sn!m, dynamickou skupinu, individuální konsultace, volno#asové 
aktivity, nov! se za#al rozvíjet specializovan" podprogram pro klienty s%duální diagnózou. Klient)m 
poskytujeme kompletní sociální a%zdravotní servis (dluhové poradenství, vy-izování sociálních dávek, 
zprost-edkování interferonové lé#by aj.). Na$i #innost pravideln! prezentujeme v%odborn"ch kruzích. 
V%roce 2015 to byla nejen AT konference #i setkání sekce Následné pé#e A.N.O., ale také nap-íklad za-
hrani#ní konference v%Anglii, kde ú#astníci prezentovali své p-íklady dobré praxe. Navíc na$e za-ízení 
nv$tívila skupina stá*ist) z%britské organizace Phoenix Futures, s%nimi* jsme také sdíleli zku$enosti.

Ji* tradi#ní zát!*ové a%volno#asové programy jsme v%roce 2015 doplnili o%letní a%podzimní cyklistick" 
zát!*ov" program%– singltrek%– v%Polsku a%znovu absolvovali tradi#ní vysokohorsk" v"let na Podkar-
patskou Rus. B!hem t!chto pobyt) získávají na$i klienti zku$enost se zdrav"m vyu*íváním volného 
#asu. Jejich v)li k%návratu do zdravého *ivota pomáhá také p-ekonávání hranic dosavadních v"kon). 
Akcí se ú#astní také b"valí klienti, kte-í se po úsp!$ném ukon#ení lé#by za-adili do spole#nosti a%pro-
st-ednictvím t!chto setkání s%námi udr*ují vazby a%jsou pozitivním p-íkladem stávajícím klient)m.

Odborn" program zaji$(oval t"m tvo-en" sociálním pracovníkem a%psychoterapeuty. Finan#ní spo-
luú#ast klienta je diferencovaná%– klient zam!stnan" v%programu sociáln!pracovní rehabilitace na 
V#elníku p-ispívá na stravu a%ubytování 3 500 K# m!sí#n!, klient s%vlastním/externím zam!stnáním 
hradí 2 500 K# m!sí#n! a%stravuje se samostatn!.

Petra (29 let) p-i$la do na$eho programu po absolvování terapeutické komunity Pod-
cestn" ml"n. Ne$lo o% její první lé#bu, v%minulosti byla také v!zn!na. Na heroinu byla 
závislá od #trnácti let. Má dv! d!ti%– syn $el hned po narození do adopce, dcera je v%pé#i 
tchyn!. 

program CHRPA
P(echod klienta z%podp*rného a% chrán#ného prost(edí dlouhodobé rezi-
den)ní lé)by v%terapeutické komunit# do reálného b#'ného 'ivota je velmi 
náro)n$. Klient si nejprve musí vybudovat stabilní sociální zázemí, kam se 
m*'e po ukon)ení lé)by vrátit. V%opa)ném p(ípad# se sni'uje jeho &ance na 
udr'ení zm#n v%chování, kter$ch v%pr*b#hu lé)by dosáhl, stejn# jako &ance 
na úsp#&né dokon)ení sociální integrace. K%tomu stále pot(ebuje kontinu-
ální a%intenzivní podporu v%reziden)ních podmínkách.

Program CHRPA proto pomáhá u*ivatel)m návykov"ch látek po ukon-
#ení dlouhodobé lé#by #i po ukon#ení v"konu trestu p-ekonat tuto po-
#áte#ní bariéru a%obtí*nou *ivotní situaci. Klient)m poskytuje do#asné 
ubytování jako v"znamn" prost-edek jejich sociální stabilizace. Sou#asn! 
jim nabízíme intenzivní podporu formou strukturovaného sociáln!tera-
peutického programu a%dal$ích navazujících slu*eb. 

V%chrán!n"ch bytech klienti získávají p-íle*itost pro nácvik samostatného 
bydlení a%pé#e o%domácnost (placení nájemného, udr*ování po-ádku, hy-
gieny, pravidel, zaji$(ování b!*n"ch provozních oprav), ale také pro upev-
/ování zdrav"ch stravovacích návyk) (u#í se nakupovat, va-it, pravideln! 
stravovat). Tím si zvy$ují dovednosti pot-ebné ke ka*dodennímu zvládání 
sociálních rolí v%b!*ném *ivot!.
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chrán#n$ 
pracovní program

Sociální za)le.ování osob závisl$ch na návykov$ch látkách po ukon)ení 
dlouhodobé lé)by )i po v$konu trestu je zna)n# komplikované, nejen s%ohle-
dem na jejich nízkou frustra)ní toleranci, vysoké riziko relapsu )i s%ohledem 
na jejich osobnostní poruchy.

Závislí v!t$inou mají jen velmi nízké #i neukon#ené vzd!lání nebo jim 
chybí p-edchozí zku$enost s%trval"m pracovním pom!rem, co* jim kom-
plikuje vstup na pracovní trh. Tím se sni*uje jejich $ance na udr*ení zm!n 
v%chování, kter"ch v%pr)b!hu lé#by dosáhli, stejn! jako $ance na úsp!$né 
dokon#ení sociální integrace. Aby zde získali uplatn!ní, pot-ebují se roz-
víjet v%oblasti pracovních dovedností a%návyk).

Magdaléna, o. p. s. jim proto zaji$(uje odpovídající pracovní místa blízká 
realit! v%oboru zahradnictví a%truhlá-ství. V%pln! vybaveném provozu jim 
nabízíme konkrétní a%smysluplnou #innost, p-i ní* mají p-íle*itost osvojit 
si a%upevnit základní pracovní dovednosti a%návyky, stejn! jako pochopit 
pojem zodpov!dnost a%pracovn!právní vztahy. Tyto specifické schopnos-
ti jsou nutnou podmínkou pro jejich budoucí uplatn!ní na trhu práce. 
Tím na$im klient)m pomáháme k%tomu, aby získali a%udr*eli si vhodné v"-
d!le#né zam!stnání, osamostatnili se a%byli sob!sta#ní v%b!*ném *ivot!.

Petra nastoupila do tréninkového bytu v%Praze na 6 m!síc). Povedlo se jí absolvovat 
rekvalifika#ní kurz floristka a%najít práci v%kv!tiná-ství, tam pracuje dodnes. 

Pro Petru bylo zásadní obnovit kontakt s%dcerkou. S%pomocí OSPODu a%proba#ní pra-
covnice se povedlo za*ádat soud o%úpravu styku. Postupn! se da-ilo najít cestu k%tchyni, 
která p-edtím necht!la o%Pet-e ani sly$et. S%p-ítelem za#ala chodit do partnerské tera-
pie. P-est!hovali se spolu do mat#ina bytu, kde vyr)stala. Po-ídili si psa a%pár m!síc) 
po odchodu z%programu mi ukazovala fotku dcerky, se kterou se za#ala vídat. Z)stává 
s%námi v%kontaktu, objevuje se na spole#n"ch v"letech s%exklienty Chrpy nebo na vá-
no#ní besídce.

(absolventka programu následné pé)e CHRPA)
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NÁSLEDNÁ PÉ'E

Pracovní místa na zkou"ku v&roce 2015 

Pracovní místa na zkou$ku v%truhlá-ství a%zahradnictví provozujeme v%areálu na V#elníku, kter" po-
skytuje bezpe#né prost-edí stranou míst, je* by mohla b"t pro klienty riziková (z%hlediska mo*ného 
návratu k%u*ívání návykov"ch látek). Klienti programu vyu*ívají zpravidla také chrán!né bydlení a%so-
ciáln!terapeutick" program tamté*. 

R)zná úrove/ pracovních schopností klient) vy*aduje intenzivní a% individuální podpory od pracov-
ních terapeut). Spolupráce mezi pracovními terapeuty a%klienty se velmi dob-e rozvíjí, k%#emu* v"-
znamn! p-ispívá i%ú#inn" vzd!lávací nástroj%– tzv. „pracovní sn!m“, kter" slou*í k%-e$ení aktuálních 
pracovních zále*itostí klient). 

Celkem v%roce 2015 slu*eb programu vyu*ilo 10 klient). &ádn! program ukon#ili v$ichni, 2 pokra#uji 
v%ambulanci a%jeden byl p-eveden do specializované lé#by. Pr)m!rná délka programu je t-i m!síce, 
u%v"razn! handicapovan"ch klient) standardn! více ne* $est m!síc). Po ukon#ení programu je kli-
ent)m vystaven zápo#tov" list a%vypsána reference pro dal$ího zam!stnavatele. Odborn" program 
zaji$(uje t"m dvou pracovních terapeut), sociální pracovník a%psychoterapeuti.

ambulantní
dolé#ovací program

Osoby závislé na návykov$ch látkách, které se po ukon)ení reziden)ní 
lé)by vrátí zp#t do b#'ného 'ivota, jsou p(i adaptaci na reálné podmínky 
spole)enského prost(edí zna)n# ohro'ené recidivou. Oporou p(i udr'ení 
abstinentního 'ivotního stylu jim v%tomto období m*'e b$t následná pé)e. 

Magdaléna, o. p. s. poskytuje následnou pé#i abstinujícím osobám s%ana-
mné zou závislosti na návykov"ch látkách v%za-ízení Dolé#ovacího centra 
Magdaléna v%Praze-Podolí (DC). Prost-ednictvím ambulantního dolé#ova-
cího programu jim pomáhá vytvá-et odpovídající podmínky pro udr*ení 
abstinence i%zm!n ve zp)sobu chování, dosa*en"ch p-i lé#b! závislosti. 

Ambulantní dolé#ovací program obsahuje soubor slu*eb zalo*en"ch na 
ú#inn"ch metodách a% technikách prevence relapsu a%na vyu*ití pozitiv-
ního potenciálu mezilidsk"ch vztah). Je posledním #lánkem v% -et!zci 
existujících slu*eb pro u*ivatele návykov"ch látek a%uzavírá proces jejich 
lé#by a%sociální rehabilitace. Z%hlediska úsp!$nosti lé#by pat-í k%jejím klí-
#ov"m faktor)m a%p-i jeho dokon#ení se zvy$uje pravd!podobnost udr-
*ení abstinence klienta tém!- dvojnásobn!.
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ZÁHLAVÍNÁSLEDNÁ PÉ'E

Ambulantní dolé'ovací program v&roce 2015

Dolé#ovací program je poslední fází lé#ebného procesu osob závisl"ch na návykov"ch látkách a%uza-
vírá komplexní systém slu*eb pro závislé, které Magdaléna poskytuje. Absolventi lé'by závislosti 
tvo%ili i&v&roce 2015 p%evá$nou 'ást klientely Dolé'ovacího centra Magdaléna v&Praze-Podolí. 
P-icházeli p-edev$ím z%reziden#ních za-ízení, jako jsou terapeutická komunita a%program následné 
pé#e Magdaléna, z%Psychiatrické nemocnice Horní B"kovice, Nechanice, z%pra*sk"ch AT ambulancí 
a%z%Denního stacioná-e Sananim. S%t!mito za-ízeními dlouhodob! úzce spolupracujeme.

Slu$by na"eho programu vyu$ilo v&roce 2015 celkem 120 klient), z&toho 106 klient) s&anamné-
zou závislosti na návykov#ch látkách. Poskytli jsme jim 1344 hodin individuálních konzultací 
a&poradenství a&52 skupinov#ch terapií, co$ v&sou'tu znamenalo 78 hodin skupinov#ch terapií 
s&pr)m!rnou ú'astí 5 klient). Celkem jsme tedy klientele v%roce 2015 poskytli 1%422 terapeutick"ch 
hodin. +eny v%ambulantním dolé#ovacím programu tvo-ily zruba t-etinu klientely. V!kov" pr)m!r 
klient) byl u%mu*) 30 let a%u%*en 24 let.

Pomoc nabízíme také rodinn"m p-íslu$ník)m #i partner)m na$ich klient). Jejich zapojení do procesu 
lé#by u*ivatel) návykov"ch látek je d)le*ité pro její úsp!$nost. Celkem v& roce 2015 vyu$ilo na-
"ich slu$eb 14 rodinn#ch p%íslu"ník), kter#m jsme poskytli 30 hodin individuálního poradenství 
a&20&párov#ch konzultací.

V%zastoupení návykov"ch látek u*ívan"ch klienty p-ed lé#bou byl preferen#ní drogou pervitin (58 %), 
dále se vyskytoval heroin (1 %), alkohol (38 %) a%ostatní drogy (3 %), p-i#em* zhruba polovina klient) 
u*ívala tyto drogy kombinovan!. P-ibylo klient) se závislostí na návykovém chování a%zdvojnásobil 
se po#et #ist"ch „hrá#)“.

Základní formou práce s%klientem je ambulantní program: sociální poradenství, individuální setkávání 
alespo/ 1x t"dn! a%ú#ast v%dolé#ovací skupin!. V!t$ina na$ich klient) v$ak pot-ebuje v"razn! indivi-
duální p-ístup, proto*e nespl/ují podmínku minimáln! t-ím!sí#ní abstinence, nebo nejsou schopní 
se p-izp)sobit pravidl)m docházky na program (nap-. skupinová terapie). Vedle toho stále p-ib"vá 
klient) s%duální diagnózou. V%roce 2015 zaji$(ovali slu*by Dolé#ovacího centra a%AT ambulance 1%tera-
peut na cel" úvazek a%2 terapeutky na 0,5 úvazku. Nadále jsme spolupracovali s%psychiatri#kou, která 
poskytovala konzultace 1x t"dn!. Slu*by Dolé#ovacího centra AT ambulance poskytujeme pokud 
mo*no s%ohledem na aktuální pot-eby a%#asové mo*nosti studujících #i zam!stnan"ch klient).

Na Dolé#ovací centrum v%Praze Podolí jsem se obrátil s%*ádostí o%podporu v%mé absti-
nenci p-ed dv!ma lety ihned po úsp!$n! absolvované lé#b! v%psychiatrické lé#ebn!. 
První p)l rok se mi da-ilo abstinovat, na$el jsem si novou p-ítelkyni, legální práci a%za#al 
splácet dluhy. Pak se se mnou partnerka roze$la, na$la si n!koho jiného a%já rozchod 
nesl velmi $patn!. Za#al jsem znovu pít a%trochu fetovat a%propadat depresím. Ke svému 
terapeutovi na dolé#ováku mám velkou d)v!ru, proto jsem v%té dob! dokázal p-ekonat 
vlastní stud a%k%relapsu se na následujícím setkání p-iznal. Díky tomuto kroku jsem re-
laps v#as zastavil. Znovu jsem si uv!domil, *e *ivot bez alkoholu a%drog mi dává daleko 
víc a%*e náro#né situace prost! pat-í k%*ivotu a%je mo*né je zvládat i%jinak ne* prost"m 
únikem a%odsouváním -e$ení.

(klient DC Podolí, 30 let)

DAL,Í AKTIVITY
Magdaléna, o. p. s. se soust(edí, vedle své odborné )innosti, p(i práci s%klien-
ty, i% na posilování komunikace mezi d*le'it$mi slo'kami ob)anské spo-
le)nosti a%p(isuzuje velk$ v$znam partnerské spolupráci, na kterou klade 
zvlá&tní d*raz, s%cílem zkvalit.ovat poskytované slu'by a%jejich koncepci )i 
zvy&ovat efektivitu jejich koordinace a%dostupnosti.
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Dobrovolnick# program

Za#átkem roku 2015 vznikla ucelená koncepce dobrovolnictví, která staví na #ty-ech základních pilí-
-ích: p-ínos pro spole#nost, p-ínos pro klienty, osobní rozvoj dobrovolník) a%nové nápady a%inspirace 
pro Magdalénu. Ambicí na$eho dobrovolnického programu je tedy oboustrann! obohacující spolu-
práce s%motivovan"mi a%aktivními lidmi, kte-í roz$í-í obzory nejen sob!, ale i%nám. 

Ka*d" dobrovolník prochází úvodním seminá-em, kde se seznamuje se základními principy práce 
s%klientem, s%adiktologick"m minimem, se strukturou organizace a%firemní kulturou a%kde rovn!* na 
principu sebezku$enosti zkoumá své vlastní motivace pro práci se závisl"mi klienty. Dobrovolníci 
mají mo*nost sdílet své zku$enosti z%praxe v%intervizních setkáních veden"ch koordinátorem a%rov-
n!* je jim k%dispozici skupinová i%individuální supervize. V$ichni dobrovolníci jsou poji$t!ni.

Specifickou kapitolou je komunitní p)sobení dobrovolnického programu. Ten je mimo jiné prost-ed-
kem navázání kontakt) s%dal$ími subjekty (farnostmi, neziskov"mi organizacemi, kulturními spolky 
aj.) a%p-ispívá k%destigmatizaci závisl"ch osob nap-íklad tím, *e se n!kte-í klienti Magdalény spolu 
s%magdalénsk"mi dobrovolníky aktivn! zapojují do spole#ensky p-ínosn"ch aktivit (dobrovolnictví 
v%divadle, v%nemocnici apod.)

V%roce 2015 pro"lo vstupním "kolením 17 potenciálních dobrovolník), z&nich$ 14 se jich n!jak#m 
zp)sobem aktivn! zapojilo do 'innosti Magdalény. Dobrovolníci pracovali v%terénním programu 
Beroun, v%nízkoprahovém za-ízení pro d!ti a%mláde* Mezi'as v%Bene$ov!, v%terapeutické komunit! 
Magdaléna, v%programu Chrpa, v%Centru primární prevence a%vypomáhali v%komunikaci s%ve-ejností 
a%v%administrativ!. Odpracovali -ádov! stovky hodin (p-ibli*n! 900) dobrovolnické práce. Absolvo-
vali dva dvoudenní v"jezdy zam!-ené na osobní rozvoj a%z"v$ení kompetencí pro práci se závisl"mi.

Specifickou skupinou jsou tzv. peer dobrovolníci, neboli lidé s%vlastní zku$eností se závislostí (v"chozí 
podmínkou pro dobrovolnou práci s%klienty je minimáln! rok od ukon#ení vlastní reziden#ní lé#by 
závislosti a%abstinence). V%programu jsou aktuáln! t-i. V"chozími podmínkami pro dobrovolnictví 
v%Magdalén! jsou plnoletost, abstinence od nelegálních návykov"ch látek, motivace a%odhodlání 
a%otev-enost netradi#ním zá*itk)m. 

Dobrovolnick" program spadá v%organiza#ní struktu-e Magdalény, o.p.s. pod odd!lení vztah) s%ve-ej-
ností. V%roce 2015 jej zaji$(oval jeden zam!stnanec s%úvazkem v%rozsahu 0,3. 

Evropské projekty v&roce 2015

Vzd!lávání pro zdraví na základních "kolách 

CZ.1.07/1.1.00/53.0025 | Doba realizace projektu: 1. 9. 2014–31. 7. 2015

Zdraví, bezpe#nost a%prevence rizikov"ch projev) chování d!tí na základních $kolách%– to jsou hlavní 
cíle projektu, na kterém spolupracuje Magdaléna, o.p.s. se t-emi dal$ími organizacemi: Prostor plus, 
o.p.s., Semiramis, o.s. a%Cesta integrace, o.p.s. Inovativní vzd!lávací programy, ur#ené pro *áky, peda-
gogy a%ostatní $kolské pracovníky, jsou zam!-eny na vytvá-ení a%posilování optimálních p-edpoklad) 
pro zdrav" *ivotní styl a%bezpe#í ka*dého *áka, mj. formou dopravní v"chovy.

Cílovou skupinou projektu jsou *áci 4.–9. t-íd základních $kol, pedagogové v%1.–9. t-ídách, metodici 
prevence, -editelé a%ostatní pracovníci $kol. B!hem celého projektu bude pro$koleno tém!- 7 tisíc 
*ák) a%více ne* 200 pedagog) a%nepedagogick"ch pracovník) $kol. Sou#asn! vznikne metodick" 
manuál pro zlep$ení kvality efektivity vzd!lávacích program). V"stupem projektu bude také odborná 
konference pro p-ibli*n! 100 osob. 

V%roce 2014 jsme intenzivn! spolupracovali s%pedagogy na jejich vzd!lávání. Seminá-e byly zam!-ené 
na 1. i%2. stupe/ základní $koly. Pedagogové m!li mo*nost absolvovat seminá-e Ko#i#í zahrady, Pre-
vence pro 4.–5. ro#ník, Eu-Dap, Unplugged a%Prevence pro 7.–9. ro#ník, zam!-ené na v$eobecnou pri-
mární prevenci rizikového chování v#etn! zdravotní a%dopravní v"chovy. Díky projektu jsme nav"$ili 
po#et setkání pro jednu t-ídu na celkové 4 za $kolní rok.

Implementace a&evaluace minimálního preventivního programu, systémov#ch nástroj) 
ve vzd!lávání a&vytvo%ení sb!rného systému v&oblasti prevence rizikového chování pro 
pracovníky "kol a&"kolsk#ch za%ízení na celostátní úrovni.

CZ.1.07/1.1.00/53.0017 | Doba realizace projektu: 1. 9. 2014–31. 7. 2015

Hlavním cílem projektu, kter" se zkrácen! naz"vá VYNSPI II, je zji$(ování a%zvy$ování znalostí, do-
vedností a%kompetencí pracovník) $kolské prevence. Realizátorem projektu je Klinika adiktologie 
1.%léka-ské fakulty Univerzity Karlovy spolu s%regionálními partnery projektu, kter"mi jsou Magdaléna, 
o.p.s. pro St-edo#esk" kraj, Pedagogicko-psychologická poradna Brno pro Jihomoravsk" kraj, WHITE 
LIGHT I. v%Ústeckém kraji a%P-centrum pro Olomouck" kraj. 

V"stupem projektu bude návrh systémového ov!-ování úrovn! preventivního vzd!lávání $kolsk"ch 
pracovník). Odborníci poskytnou této cílové skupin! metodickou podporu a%rozvinou její znalosti 
ohledn! pou*ívání preventivních metod. Nástroje pro evidenci a%v"kaznictví prevenci, které budou 
v%rámci projektu vytvo-eny, umo*ní následn! kontinuální evaluaci s%návaznou mo*ností detekce sil-
n"ch a%slab"ch míst v%oblasti $kolské prevence.
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DAL,Í AKTIVITY

HOSPODA&ENÍ 
SPOLE'NOSTI
Hospoda(ení Magdaléna, o. p. s. se (ídí principy ekonomické efektivity a%je 
pravideln# auditováno. V$voj a%kone)n$ stav fond* obecn# prosp#&né spo-
le)nosti Magdaléna, stejn# jako stav a%pohyb jejího majetku a% závazk*, 
jsou detailn#ji popsány v%p(íloze ú)etní záv#rky spole)nosti k%31. 12. 2014.

V%roce 2014 vznikla pracovní skupina, která vytvo-ila návrh testov"ch otázek pro v$echny profesní 
úrovn! na základ! existujícího #ty-úrov/ového modelu vzd!lávání. Následn! vypracovala návrh me-
todiky ov!-ení znalostí a%dovedností, testování a%pr)b!hu posuzování v#etn! legislativní a%procedu-
rální stránky. 

Regionální pracovní skupiny v%rámci sv"ch region) zahájily první z%-ady krátkodob"ch kurz) a%vzd!lá-
vacích akcí. V%roce 2014 jsme zahájili práce na minimálním preventivním programu.

Bez drog a&do práce

CZ.1.04/3.3.05/96.00305 | Doba realizace projektu: 1. 4. 2013–31. 3. 2015

Hlavním cílem projektu je integrace osob s%anamnézou závislosti na návykov"ch látkách na trh práce. 

Celkem podpo-íme 50 osob, které absolvovaly lé#bu v% terapeutické komunit! nebo psychiatrické 
lé#ebn! a%vstoupily do programu následné pé#e. 

Projekt kombinuje pracovní poradenství a%psychosociální podporu s%dal$ími aktivitami: kvalifikova-
nou anal"zou klientov"ch profesních a%osobnostních p-edpoklad) (pracovní diagnostika), motivací 
a%aktivizací klienta, navy$ováním klientov"ch dovedností, kompetencí a%roz$í-ením klientovy kvalifi-
kace (akreditované rekvalifika#ní kurzy). Takto p-ipravenému klientovi je zprost-edkováno zam!stná-
ní #i je umíst!n na vytvo-ené pracovní místo. 

Integrativní pomoc osobám s&du"evním onemocn!ním

CZ.1.04/3.1.03/D5.00026 | Doba realizace projektu: 1. 11. 2014%– 31. 10. 2015

Zneu*ívání návykov"ch látek mezi osobami s%du$evním onemocn!ním se stává b!*n"m jevem%– po#et 
klient) s%tzv. duální diagnózou nar)stá, av$ak slu*by #asto nejsou pro integrovanou práci s%t!mito 
klienty pln! vybaveny. 

Projekt se proto zam!-í na vzd!lání pracovník) v%n!kolika relevantních oblastech, #ím* prohloubí 
jejich znalosti a%dovednosti pro poskytování kvalitn!j$í pomoci o%osoby s%du$evním onemocn!ním. 
Do systému pé#e se zapojí také tzv. peer pr)vodci (pracovníci s%vlastní zku$eností s%diagnózou psy-
chické poruchy #i závislosti) a%rodi#e/p-íbuzní klient), co* p-inese v"razn" efekt v%podob! p-edávání 
*ivé zku$enosti z%uskute#n!né zm!ny *ivotního stylu. Tyto osoby budou pro$koleny k%získání znalostí 
a%dovedností nezbytn"ch pro komunikaci s%u*ivateli slu*eb, které jim budou pomáhat v%lé#b! (v%ob-
dobí udr*itelnosti), za#len!ní se na trh práce a%do sociálních vazeb.

V%roce 2014 jsme uveden" projekt zahájili, co* znamenalo nap-íklad vytipování a%oslovení cílové sku-
piny p-íbuzn"ch a%rodi#) klient) a%potenciálních peer pr)vodc), vytvo-ení metodiky pro jejich vzd!-
lávání a%harmonogramu setkávání. V%rámci partnerské spolupráce prob!hla úvodní setkání. 
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HOSPODA&ENÍ SPOLE'NOSTI

Hospoda-ení Magdaléna, o. p. s. se -ídí principy ekonomické efektivity a% je pravideln! auditováno. 
V"voj a%kone#n" stav fond) obecn! prosp!$né spole#nosti Magdaléna, stejn! jako stav a%pohyb jejího 
majetku a%závazk), jsou detailn!ji popsány v%p-íloze ú#etní záv!rky spole#nosti k%31. 12. 2015.

Informace o&hospoda%ení spole'nosti

V%roce 2015 #inila celková v"$e obratu Magdaléna, o. p. s. 43 732 tis. K#. Meziro#n! do$lo ke zv"$ení 
obratu spole#nosti o%1 574 tis. K#, zejména v%d)sledku realizace grant) EU%– OPVK a%OPLZZ. Provoz za-
-ízení a%program) jsme financovali jak z%dota#ních titul), které nám poskytly státní instituce, m!sta #i 
obce v%celkové v"$i 37 529 tis. K#, tak z%finan#ních prost-edk) získan"ch vlastní #inností (5%586%tis.%K#). 
V%lo/ském roce tak fondy EU financovaly provoz na$ich slu*eb z%32 % oproti roku 2014, kdy to bylo 
23 %. Dotace z%místních rozpo#t) a%státního rozpo#tu 'R #inily 53 % oproti roku 2014, kdy #inily 60 %. 
P-íjmy spole#nosti z%vlastního hospoda-ení a%dary financujeme #innost obecn! prosp!$n"ch slu*eb 
ze 14 %. 

Hospodá-sk" v"sledek za rok 2015 #inil%– 112 tis. K#. Ztrátu z%hospoda-ení spole#nosti v%roce 2015 
ovlivnilo zejména penále a%úrok z%prodlení ve v"$i 188 tis. K#, z%EU projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00305%– 
Bez drog a%do práce%– kde nám kontrolní orgány neuznaly #ást náklad). Spole#nost *ádá o%prominutí 
penále vzhledem k%tomu, *e kontrola bezd)vodn! trvala 11 m!síc). Dále jsme obdr*eli ni*$í dotace 
z%HF S'K a%to 600 tis. K# oproti 4 188 K# v%roce 2014. Druh"m d)vodem byl i%o%více ne* 1 254 tis. K# 
ni*$í p-íjem z%vlastní #innosti.

V#nosy podle zdroj) v&tis. K' 7>57 7>59 7>5< 7>56

Státní a&místní rozpo'ty, dotace EU 43 648 48 351 46 143 47 61:

z%toho: dotace ze státního rozpo#tu 'R 8 ;89 8 ;98 7< :5< 77 6<=

dotace z%místních rozpo#t) v%'R 5 65; 5 97: 875 887

dotace z%EU (OPLZZ, OPVK, Gruntvig) 8 >68 < ::< = >7; 5< 7>;

dotace z%EU (Individuální projekt S'K) 56 >;; 77 956 ;:; >

Ostatní zdroje&– v#nosy z&vlastní 'innosti 8 1:7 6 922 8 962 6698

Dary od jednotlivc) a&firem 3 162 3 514 77 837*

Celkem 4: 294 54 486 51 369 54 741

*  Spole)nost obdr'ela v%období 2014 finan)ní dary ve v$&i 507 tis. K), tyto dary byly vyu'ity v%roce 
2015, proto jsou uvedeny ve v$&e uvedené tabulce, v)etn# dar* p(ijat$ch v%roce 2015 ve v$&i 110 tis. K)

V#hled hospoda%ení spole'nosti pro rok 2016

Hospoda-ení spole#nosti v%roce 2016 bude ovlivn!no zejména v"sledky dota#ních -ízení u%státních 
institucí a%St-edo#eského kraje. Po p-echodu financování sociálních slu*eb na kraje a%uplat/ování stá-
vající metodiky rozd!lování dotací lze p-itom o#ekávat p-ibli*n! toto*n" v"sledek jako v%uplynulém 
roce. D)le*it"m faktorem ovliv/ujícím rozpo#et v%p-í$tím roce budou v"sledky projekt) z%fond) EU 
podan"ch na podzim 2015.
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A K T I V A Stav k%prvnímu 
dni ú#et. období 

Stav k%posl. 
dni%ú#et. období 

A. Dlouhodob# majetek celkem 11&347 12&9:2
A. I. Dlouhodob# nehmotn# majetek celkem 33 33
5. Nehmotné v"sledky v"zkumu a%v"voje
7. So?ware
9. Ocenitelná práva
<. Drobn" dlouhodob" nehmotn" majetek 55 55
6. Ostatní dlouhodob" nehmotn" majetek
:. Nedokon#en" dlouhodob" nehmotn" majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob" nehmotn" majetek

A. II. Dlouhodob# hmotn# majetek celkem 48&557 46&:94
5. Pozemky 997 997
7. Um!lecká díla, p-edm!ty a%sbírky
9. Stavby 97%7<> 97%7<>
<. Samostatné movité v!ci a%soubory movit"ch v!cí 9%;9: 9%77>
6. P!stitelské cesty trval"ch porost)
:. Základní stádo a%ta*ná zví-ata 9= 9=
8. Drobn" dlouhodob" hmotn" majetek
;. Ostatní dlouhodob" hmotn" majetek
=. Nedokon#en" dluhodob" hmotn" majetek (stavby)
5>. Poskytnuté zálohy na dlouhodob" hmotn" majetek 567

A. III. Dlouhodob# finan'ní majetek celkem 68 2
5. Podíly v%ovládan"ch a%-ízen"ch osobách 6:
7. Podíly v%osobách pod podstatn"m vlivem
9. Dluhové cenné papíry dr*ené do splatnosti
<. Záp)j#ky organiza#ním slo*kám
6. Ostatní dlouhodobé záp)j#ky
:. Ostatní dlouhodob" finan#ní majetek
8. Po-izovan" dlouhodob" finan#ní majetek

A. IV. Oprávky k&dlouhodobému majetku celkem -35&477 -36&325
5. Oprávky k%nehmotn"m v"sledk)m v"zkumu a%v"voje
7. Oprávky k%so?ware
9. Oprávky k%oceniteln"m práv)m
<. Oprávky k%drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -55 -55
6. Oprávky k%ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
:. Oprávky ke stavbám -5>%8>= -55%;:7
8. Oprávky k%samostatn"m movit"m v!cem a%soubor)m mov.%v!cí -9%:95 -9%7>7
;. Oprávky k%p!stitelsk"m celk)m trval"ch porost)
=. Oprávky k%základnímu stádu a%ta*n"m zví-at)m -7: -7=
5>. Oprávky k%drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
55. Oprávky k%ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

ROZVAHA K&31. 12. 2015  (v%cel"ch tisících K#)
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A K T I V A Stav k%prvnímu 
dni ú#et. období 

 Stav k%posled. 
dni%ú#et. období 

 B. Krátkodob# majetek celkem 37&316 5&856
 B. I. Zásoby celkem 5:: 43:
5. Materiál na sklad! 9;7 7<<
7. Materiál na cest!
9. Nedokon#ená v"roba
<. Polotovary vlastní v"roby
6. V"robky ;= :7
:. Zví-ata 59 59
8. Zbo*í na sklad! a%v%prodejnách 56
;. Zbo*í na cest!
=. Poskytnuté zálohy na zásoby

 B. II. Pohledávky celkem 33&7:3 3&757
5. Odb!ratelé :<5 7>>
7. Sm!nky k%inkasu
9. Pohledávky za eskontované cenné papíry
<. Poskytnuté provozní zálohy :%:7= 968
6. Ostatní pohledávky
:. Pohledávky za zam!stnanci 57 58
8. Pohledávky za institucemi soc.zabezpe#ení a%ve-. zdr. poji$t!ní
;. Da/ z%p-íjmu 995
=. Ostatní p-ímé dan!
5>. Da/ z%p-idané hodnoty
55. Ostatní dan! a%poplatky
57. Nároky na dotace a%ostatní zú#tování se státním rozpo#tem
59. Nároky na dotace a%ostatní zú#tování s%rozpo#tem orgán) 

územních samosprávn"ch celk)
9%99;

5<. Pohledávky za ú#astníky sdru*en"mi ve spole#nosti
56. Pohledávky z%pevn"ch termínov"ch operací a%opcí
5:. Pohledávky z%vydan"ch dluhopis)
58. Jiné pohledávky 5<6 ;=
5;. Dohadné ú#ty aktivní 5%>7: 869
5=. Opravná polo*ka k%pohledávkám

 B. III. Krátkodob# finan'ní majetek celkem 5&578 1&567
5. Pokladna 588 7>;
7. Ceniny 79 7;
9. Ú#ty v%bankách <%78: 7%775
<. Majetkové cenné papíry k%obchodování
6. Dluhové cenné papíry k%obchodování
:. Ostatní cenné papíry
8. Po-izovan" krátkodob" finan#ní majetek
;. Peníze na cest!

 B. IV. Jiná aktiva celkem 46: 311
5. Náklady p-í$tích období 59= 577
7. P-íjmy p-í$tích období 77>
9. Kursové rozdíly aktivní

AKTIVA CELKEM 4:&181 16&646

P A S I V A Stav k%prvnímu 
dni%ú#et. období 

 Stav k%posled. 
dni%ú#et. období 

A. Vlastní zdroje celkem 15&942 11&:91
A. I. Jm!ní celkem 11&8:7 14&2:5
5. Vlastní jm!ní 77%89; 79%5=5
7. Fondy 9 9
9. Oce/ovací rozdíly z%p-ecen!ní majetku a%závazk) -<< -5>>

A. II. V#sledek hospoda%ení celkem 1&344 -331
5. Ú#et v"sledku hospoda-ení -557
7. V"sledek hospoda-ení ve schvalovacím -ízení 7%599
9. Nerozd!len" zisk, neuhrazená ztráta minul"ch let
B. Cizí zdroje celkem 35&541 1&664

B. I. Rezervy celkem 2 2
5. Rezervy 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 2 2
5. Dlouhodobé bankovní úv!ry
7. Vydané dluhopisy
9. Závazky z%pronájmu
<. P-ijaté dlouhodobé zálohy
6. Dlouhodobé sm!nky k%úhrad!
:. Dohadné ú#ty pasivní
8. Ostatní dlouhodobé závazky

B. III. Krátkodobé závazky celkem 35&458 1&595
5. Dodavatelé 656 9<;
7. Sm!nky k%úhrad!
9. P-ijaté zálohy 5%>96 =:<
<. Ostatní závazky
6. Zam!stnanci 9
:. Ostatní závazky v)#i zam!stnanc)m
8. Závazky k%institucím soc. zabezpe#ení a%ve-. zdrav. poji$t!ní
;. Da/ z%p-íjm) 967
=. Ostatní p-ímé dan!
5>. Da/ z%p-idané hodnoty
55. Ostatní dan! a%poplatky 779
57. Závazky ze vztahu k%státnímu rozpo#tu 6%<5= :;>
59. Závazky ze vztahu k%rozpo#tu orgán) uzemních samospráv. celk)
5<. Závazky z%upsan"ch nesplacen"ch cenn"ch papír) a%podíl)
56. Závazky k%ú#astník)m sdru*en"m ve spole#nosti
5:. Závazky z%pevn"ch termínov"ch operací a%opcí
58. Jiné závazky 79< 8>
5;. Krátkodobé bankovní úv!ry 9%9>>
5=. Eskontní úv!ry
7>. Vydané krátkodobé dluhopisy
75. Vlastní dluhopisy
77. Dohadné ú#ty pasivní 9%<;; 5=7
79. Ostatní krátkodobé finan#ní v"pomoci 8

B.IV. Jiná pasiva celkem 98 8:
5. V"daje p-í$tích období 6; 9>
7. V"nosy p-í$tích období 7; 9=
9. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM 4:&181 16&646
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ZÁHLAVÍ
V.KAZ ZISKU A&ZTRÁTY K&31.&12.&2015 (v%cel"ch tisících K#)

Název polo*ky
'innosti

hlavní hospod. celkem
A. Náklady 

A. I. Spot%ebované nákupy celkem 6&798 8 6&7:1
5. Spot-eba materiálu <%8:5 <%8:5
7. Spot-eba energie 5%>76 5%>76
9. Spot-eba ostatních neskladovateln"ch dodávek >
<. Prodané zbo*í : :

A. II. Slu$by celkem 33&212 2 33&212
6. Opravy a%udr*ování ::> ::>
:. Cestovné 667 667
8. Náklady na reprezentaci 5= 5=
;. Ostatní slu*by =%8;= =%8;=

A. III. Osobní náklady celkem 16&222 2 16&222
=. Mzdové náklady 5;%8;8 5;%8;8
5>. Zákonné sociální poji$t!ní 6%;<> 6%;<>
55. Ostatní sociální poji$t!ní >
57. Zákonné sociální náklady 9:> 9:>
59. Ostatní sociální náklady 59 59

A. IV. Dan! a&poplatky celkem 357 2 357
5<. Da/ silni#ní 7: 7:
56. Da/ z%nemovitostí >
5:. Ostatní dan! a%poplatky 575 575

A. V. Ostatní náklady celkem 653 2 653
58. Smluvní pokuty a%úroky z%prodlení >
5;. Ostatní pokuty a%penále 7>= 7>=
5=. Odpis nedobytné pohledávky 5>5 5>5
7>. Úroky 6> 6>
75. Kursové ztráty = =
77. Dary >
79. Manka a%$kody >
7<. Jiné ostatní náklady 587 587

A. VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a&opr. polo$ek 3&455 2 3&455
76. Odpisy dlouhodobého nehmot. a%hmotného majetku 5%99; 5%99;
7:. Z)statk. cena prodeje dlouhodob. nehmot. a%hmot. majetku : :
78. Prodané cenné papíry a%podíly >
7;. Prodan" materiál >
7=. Tvorba rezerv >
9>. Tvorba opravn"ch polo*ek >

A. VII. Poskytnuté p%ísp!vky celkem 2 2 2
95. Poskytnuté p-ísp!vky zú#t. mezi organiza#ními slo*kami >
97. Poskytnuté #lenské p-ísp!vky >

A. VIII. Da; z&p%íjm) celkem > > >
99. Dodate#né odvody dan! z%p-íjm) >

Náklady celkem 54&949 8 54&955

Název polo*ky
'innosti

hlavní hospod. celkem
B V#nosy

B. I. Tr$by za vlastní v#kony a&zbo$í celkem 3&936 834 1&519
5. Tr*by za vlastní v"robky 9<= 9<=
7. Tr*by z%prodeje slu*eb 5%<:: 6=7 7%>6;
9. Tr*by za prodané zbo*í > 75 75

B. II. Zm!ny stavu vnitroorg. zásob celkem 36 2 36
<. Zm!na stavu zásob nedokon#ené v"roby 55 55
6. – Zm!na stavu zásob polotovar) >
:. – Zm!na stavu zásob v"robk) >
8. – Zm!na stavu zví-at < <

B. III. Aktivace celkem 449 2 449
;. Aktivace materiálu a%zbo*í 99; 99;
=. Aktivace vnitroorganiza#ních slu*eb >

5>. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku >
55. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku >

B. IV. Ostatní v#nosy celkem 1&834 321 1&736
57. Smluvní pokuty a%úroky z%prodlení >
59. Ostatní pokuty a%penále >
5<. Platby za odepsané pohledávky = =

56. Úroky 6 6

5:. Kursové zisky >
58. Zú#tování fond) 5%7>9 5%7>9
5;. Jiné ostatní v"nosy 5%9=: 5>7 5%<=;

B. V. Tr$by z&pr. majetku, zú't. rezerv a&oprav. pol. celkem :2 2 :2
5=. Tr*by z%prodeje dlouhodob. nehmot. a%hmot. majetku => =>
7>. Tr*by z%prodeje cenn"ch papír) a%podíl) >
75. Tr*by z%prodeje materiálu >
77. V"nosy z%krátkodobého finan#ního majetku >
79. Zú#tování rezerv >
7<. V"nosy z%dlouhodobého finan#ního majetku >
76. Zú#tování opravn"ch polo*ek >

B.VI. P%ijaté p%ísp!vky celkem 837 2 837
7:. P-ijaté p-ísp!vky zú#t. mezi organiza#ními slo*kami >
78. P-ijaté p-ísp!vky (Dary) :58 :58
7;. P-ijaté #lenské p-ísp!vky >

B.VII. Provozní dotace celkem 47&61: 2 47&61:
7=. Provozní dotace 98%67= 98%67=

V#nosy celkem 54&237 736 54&741
C. V#sledek hospoda%ení p%ed zdan!ním -913 72: -331

Da/ z%p-íjm) >
D. V#sledek hospoda%ení po zdan!ní -913 72: -331
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POD2KOVÁNÍ

D!kujeme v$em 
poskytovatel*m státních dotací,  

grant* a%soukrom$ch dar*,  
kte(í nás v%roce 2014 podpo(ili  

a%spolupracovali s%námi. 
Díky nim jsme mohli pomáhat  

v%boji se závislostí t#m,  
kte(í to pot(ebují.

M!stská 'ást
Praha 12

M!stsk" ú-ad  
P-íbram

M!stsk" 
ú-ad Kolín

M!stsk" ú-ad 
Ho-ovice

M!stsk" ú-ad  
Král)v Dv)r

M!tstsk" ú-ad  
Votice

M!stsk" ú-ad  
Vla$im

Podpo%ili nás v&roce 2015

Dal"í sponzo%i a&dono%i

Aolesja Anisimová, Tereza Formánková, Miroslav Kozubovsk", ,t!pánka Kudrná#ová, Dana Lacinová, 
MEDISTYL-PHARMA, a. s., NOHEL GARDEN, a. s., Mariana Povolná, Ladislav Rube$
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ZÁHLAVÍ

KONTAKTY
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KONTAKTY

Magdaléna, o. p. s.  
V#elník 1070  
252 10 Mní$ek pod Brdy
tel.: 318 599 124, 603 867 385  
fax: 318 599 260  
e-mail: info@magdalena-ops.cz  
www.magdalena-ops.cz

VEDENÍ SPOLE+NOSTI
MUDr. Petr Nev"ímal  
-editel spole#nosti  
tel.: 318 599 124  
mobil: 603 867 385  
e-mail: nevsimal@magdalena-ops.cz

KOMUNIKACE S&VE/EJNOSTÍ
Mgr. Johana R)$ková 
PR mana*erka 
mobil: 734 152 141 
e-mail: kasikova@magdalena-ops.cz

PROJEKTOVÁ KANCELÁ/
Pavel Král 
vedoucí projektové kancelá-e 
e-mail: kral@magdalena-ops.cz 

EKONOMICK. ODBOR&
Ing. Kate%ina Marhoulová 
vedoucí%ekonomického odboru 
tel.: 318 599 260 
mobil: 739 357 363 
e-mail: marhoulova@magdalena-ops.cz

Jitka Arnoldová 
hlavní ú#etní 
e-mail: uctarna@magdalena-ops.cz

Milena Bradá'ová 
ú#etní 
tel.: 318 599 260

ODBORNÉ PROGRAMY

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 
Hana Luke"ová  
vedoucí Centra primární prevence 
Magdaléna, o. p. s.  
V#elník 1070, 252 10 Mní$ek pod Brdy 
mobil: 731 625 960  
e-mail: prevence@magdalena-ops.cz 

Bc. Iveta Neradová 
vedoucí NZDM Mezi'as 
NaBezd!kov! 2004, 256 01 Bene$ov 
mobil: 739 570 998 
e-mail:neradova@magdalena-ops.cz

TERÉNNÍ PROGRAMY 
Mgr. Ond%ej Sklená%  
odborn# %editel harm reduction slu$eb 
vedoucí terénních program) 
Havlí#kova 1732, 266 01 Beroun
mobil: 734 622 261 
e-mail: sklenar@magdalena-ops.cz

KONTAKTNÍ A&PORADENSKÉ SLU*BY 
Mgr. Ji%í Zat%epálek  
vedoucí nízkoprahov"ch program)  
Centrum adiktologick"ch slu*eb  
Magdaléna-Bene$ov  
Nová Pra*ská 399, 256 01 Bene$ov  
tel.: 317 728 880, mobil: 734 445 134, 739 308 401  
e-mail:  zatrepalek@magdalena-ops.cz  

cas.bn@magdalena-ops.cz 

Bc. Hana Vav%incová 
vedoucí nízkoprahov"ch program)  
Centrum adiktologick"ch slu*eb% 
Magdaléna-P-íbram 
+e*ická 193, 261 01 P-íbram VII.
tel.: 318 622 010, mobil: 739 612 018  
e-mail:  vavrincova@magdalena-ops.cz,  

cas.pb@magdalena-ops.cz
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AMBULANTNÍ LÉ+BA

MNÍ,EK POD BRDY
MUDr. Tereza Formánková 
psychiatr 
mobil: 739 570 997, tel.: 318 599 190 
e-mail: formankova@magdalena-ops.cz 

Lucie Krej'íková 
zdravotní sestra, sociální pracovnice 
mobil: 733 193 646 
e-mail: krejcikova@magdalena-ops.cz 

Psychiatrická AT ambulance 
Magdaléna-V#elník 
V#elník 1070, 252 10 Mní$ek pod Brdy 

KOLÍN
MUDr. Gabriela Jinochová 
léka-ka 
Psychiatrická AT ambulance 
Magdaléna-Kolín 
Na Pustin! 1068, 280 02 Kolín II 
mobil: 733 193 646 
e-mail: ambulance@magdalena-ops.cz 

BEROUN
Mgr. Ond%ej Sklená%
adiktolog
Adiktologická ambulance Beroun
Havlí#kova 1732, 266 01 Beroun
mobil: 734 622 261
e-mail: ambulance.be@magdalena-ops.cz

PRAHA-Podolí
Ji%í Bou"ka
adiktolog
Adiktologická ambulance Praha-Podolí
Pod Vy$ehradem 1
140 00 Praha 4-Podolí
mobil: 739 639 119
e-mail: podoli@magdalena-ops.cz

REZIDNE+NÍ PÉ+E  
V&TERAPEUTICKÉ KOMUNIT-
Mgr. Pavel Hanzal 
vedoucí programu  
Terapeutická komunita Magdaléna  
V#elník 1070, 252 10 Mní$ek pod Brdy 
mobil: 739 009 590  
e-mail: hanzal@magdalena-ops.cz 

Mgr. Franti"ek Jirov#, p-íjem klient) 
tel.: 318 599 125, mobil: 733 646 760 
e-mail: komunita@magdalena-ops.cz 

CHRPA&– CHRÁN-NÉ BYDLENÍ& 
CHRÁN-N. PRACOVNÍ PROGRAM
RNDr. Martin Rataj 
vedoucí programu  
Magdaléna, o. p. s.  
V#elník 1070, 252 10 Mní$ek pod Brdy 
mobil: 737 284 598, tel.: 318 599%125 
e-mail: chrpa@magdalena-ops.cz

AMBULANTNÍ DOLÉ+OVACÍ PROGRAM
Ji%í Bou"ka  
vedoucí programu  
Dolé#ovací centrum Magdaléna-Podolí  
Pod Vy$ehradem 1, 140 00 Praha 4-Podolí 
tel.: 241 409 838, mobil: 739 639 119  
e-mail: podoli@magdalena-ops.cz 

ODBOR MAJETKU A&INVESTIC
Ing. Vilém Schubert 
vedoucí odboru 
mobil: 605 297 300  
e-mail: hejnic@magdalena-ops.cz%

TRUHLÁ/SKÁ DÍLNA
Milo" S#kora  
vedoucí truhlárny 
mobil: 734 152 137 
e-mail: truhlarna@magdalena-ops.cz
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Zápis v%rejst-íku obecn! prosp!$n"ch spole#ností,  
veden" M!stsk"m soudem v%Praze,  
oddíl O, vlo*ka 29

Rok zalo*ení: 1997 
Právní forma: obecn! prosp!$ná spole#nost 
I': 256 17 401 
Bankovní spojení: 'eská spo-itelna,  
#. ú. 388061319/0800

Sídlo organizace:  
V#elník 1070 
252 10 Mní$ek pod Brdy 
'eská republika  
tel.: +420 318 599%124 
fax: +420 318 599%260 
e-mail: info@magdalena-ops.cz  
www.magdalena-ops.cz

Správní rada Magdaléna, o. p. s. schválila v"ro#ní zprávu  
s%doporu#ením Dozor#í rady na svém zasedání dne 1. 6. 2016

V"ro#ní zprávu zpracovali:

MUDr. Petr Nev$ímal 
Ing. Kate-ina Marhoulová 
Mgr. Johana R)*ková 
vedoucí jednotliv"ch program)
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