
CHRPA –  
program pro klienty 
s duální diagnózou
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Mníšek pod Brdy

 º KDE NÁS NAJDETE
Program CHRPA pro klienty s duální diagnózou 
realizujeme v areálu Včelník, v Mníšku pod Brdy.
Autobusová zastávka: OPS Magdaléna.  
Železniční zastávka: Mníšek pod Brdy.

 º POSLÁNÍ
Poskytujeme podporu vedoucí k samostatnému 
a plnohodnotnému životu klientům s duální diagnózou. 
Spolupracujeme s nimi především v oblastech  
abstinence od návykových látek, duševních poruch, 
mezilidských vztahů, pracovního zařazení,  
trávení volného času, bydlení a financí.737 284 596 

Mobil

Program pro klienty  
s duální diagnózou

 º KOMU JE PROGRAM URČEN

• klientům s duální diagnózou starším 18 let
•  plynule přecházejícím z minimálně tříměsíční 

rezidenční péče, se zkušeností s léčbou  
komunitního typu

•  s motivací získat dovednosti potřebné 
k samostatnému životu 

•  schopným sebeobsluhy*
•  s výraznějším zdravotním či sociálním handicapem, 

který znemožňuje pracovat na běžném trhu práce  
na plný úvazek

 º CO JE CÍLEM

• abstinence
• zacházení s duševní poruchou
• náprava vztahů
• péče o tělesné zdraví
• smysluplné plánování a trávení volného času 
• práce
• bydlení
• sanace dluhů

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky  
a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

*  Službu nemůžeme poskytnout lidem s těžkým tělesným postižením, 
v akutní fázi infekčního onemocnění či závažné duševní poruchy 
a klientům, kteří nejsou schopni přijmout program z důvodu 
omezených rozumových schopnosti nebo jazykové bariéry.

Léčba závislostí  
a resocializace

www.magdalena-ops.cz
Magdaléna, o. p. s.

poskytuje ucelený systém služeb a odborné pomoci  
při prevenci a léčbě závislostí
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Náš program 

Základem našeho programu je komplex terapeutických 
nástrojů terapeutické komunity a doléčování s důrazem na 
individuální práci s klienty a principy DBT*. Program nabízí 
30 hodin strukturovaných terapeutických a pracovních 
aktivit týdně, v délce trvání 6 až 9 měsíců.

1. Terapeutický program

•  individuální a skupinová terapie
•  rodinná terapie
•  prevence relapsu
•  socialně-právní servis
•  intenzivní spolupráce s psychiatrem a psychologem
•  volnočasové aktivity a zážitkové programy

2. Pracovní terapie a tréninková práce

•  pracovní terapie v truhlárně a na zahradě
•  tréninková práce – zaměstnávání  

na pracovní smlouvu
•  reálné posouzení pracovních dovedností
•  provázení procesem hledání práce

3. Chráněné bydlení na Včelníku

•  dvoulůžkové pokoje v přírodním areálu Včelníku

 º PRINCIPY PROGRAMU

•  Individuální přístup ke klientovi
•  Osobní svoboda klienta
•  Práce se strukturou
•  Partnerský přístup
•  Otevřenost a podpora k samostatnosti
•  Odbornost
•  Kontinuita

Magdaléna, o. p. s. 
Včelník 1070, 252 10  Mníšek pod Brdy 
e-mail: info@magdalena-ops.cz 
IČ: 256 17 401 
www.magdalena-ops.cz

Kontakt

CHRPA – program pro klienty s duální diagnózou
Bc. Markéta Dolejší I vedoucí programu 
mobil: 737 284 596 
e-mail: dolejsi@magdalena-ops.cz

Náš tým 

Program poskytuje klientům multidisciplinární tým 
zkušených specialistů s akreditovaným psychoterapeutickým 
výcvikem a adekvátním odborným vzděláním. Je složený 
z pracovních terapeutů, psychologa, sociální pracovnice, 
zdravotní sestry, psychiatra, terapeutů a adiktologů.

 º CENA PROGRAMU

Klienti hradí část nákladů spojených s pobytem  
v chráněném bydlení ve výši 4 500 Kč  
a poskytnutou stravou ve výši 1 000 Kč.

Duální diagnóza a vhodná terapie

Duální diagnóza je souběh závislosti a jiné duševní 
poruchy. Kombinace obtíží neumožňuje dosáhnout 
úspěšné řešení v běžných léčebných programech, v nichž 
klienti opakovaně selhávají. Součástí našeho programu  
je proto i Dialektická behaviorální terapie. 

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je metoda 
vyvinutá na základě práce s klienty s hraniční poruchou 
osobnosti. Vychází z klasické kognitivně-behaviorální 
terapie, přičemž je důraz kladen na nácvik zvládání 
stresových situací, vztahových interakcí, emočního 
prožívání a plného sebeuvědomování. 
Věnuje se zejména úsilí o sebepřijetí samotného klienta. 
Dialektika zde spočívá v nabourávání černobílého 
dvoupólového schématu vnímání reality a rozšiřování  
úhlů pohledu i způsobů prožívání a reakcí na  
životní situace.

* Dialektická behaviorální terapie
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