Ucelený systém služeb a odborné pomoci v oblasti
prevence a léčby závislosti na návykových látkách

www.magdalena-ops.cz

Terapeutická komunita

1 PRIMÁRNÍ PREVENCE

Centrum Primární prevence
Benešovsko I Berounsko I Příbramsko I Mobil: 737 284 597

DLOUHODOBÁ LÉČBA
ZÁVISLOSTI

2 TERÉNNÍ PROGRAMY

Nízkoprahové sociální služby pro uživatele
návykových látek v jejich přirozeném prostředí.
Magdaléna-Benešovsko I Street mobil: 603 478 707
Magdaléna-Berounsko I Street mobil: 734 622 260
Magdaléna-Příbramsko I Street mobil: 737 603 698

3 KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Nízkoprahové služby pro uživatele návykových
látek starší 15 let a poradenství pro osoby jim blízké.
Centrum adiktologických služeb Magdaléna-Benešov
Tel.: 317 728 880 I Mobil: 734 445 134
Centrum adiktologických služeb Magdaléna-Příbram
Tel.: 318 622 010 I Mobil: 737 391 214

4 AMBULANTNÍ LÉČBA

Ambulantní léčba osob závislých na návykových
látkách, starších 15. let.
Psychiatrická AT ambulance
Mníšek pod Brdy I Mobil: 739 570 997
Kolín I Mobil: 733 193 646

5 REZIDENČNÍ PÉČE V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ
Dlouhodobá léčba osob závislých na návykových látkách
starších 18 let, po absolvování detoxikační léčby.
Terapeutická komunita Magdaléna
Mníšek pod Brdy I Mobil: 733 116 055
Příjem klientů I Tel.: 318 599 125 I Mobil: 733 646 760

6 CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ PROGRAMY
7 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Intenzívní následná péče o osoby závislé na návykových
látkách starší 18 let, po absolvování rezidenční léčby.
CHRPA I Mníšek pod Brdy I Mobil: 737 284 598

8 AMBULANTNÍ DOLÉČOVACÍ PROGRAM

Následná péče o osoby závislé na návykových látkách
po absolvování rezidenční léčby a o jejich blízké.
Doléčovací centrum Magdaléna-Podolí
Jiří Bouška, Tel.: 241 409 838 I Mobil: 739 639 119

 KDE NÁS NAJDETE
Pojedete do Mníšku pod Brdy autem (výjezd po R4
exit 10), autobusem (z Prahy snadno v rámci PID),
nebo vlakem po trati Praha–Dobříš. Z Mníšku pod Brdy
dle plánku směrem Nová Ves pod Pleší. Sídlíme na
temeni vrchu Včelník v areálu bývalé vojenské raketové
základny.

Tento program finančně podporují
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hlavní město Praha

 NAŠE POSLÁNÍ
Posláním terapeutické komunity Magdaléna je pomáhat
osobám závislým na návykových látkách k trvalé změně
drogového životního stylu, ke zlepšení kvality jejich
života a k plnohodnotnému začlenění do společnosti.

Rezidenční péče
v terapeutické komunitě
Program stimuluje klienty k osobnostnímu růstu a zásadní změně
životního stylu, které se dějí především prostřednictvím sociálního učení
v kontextu malé společenské skupiny
s jasně vymezenými a srozumitelnými
pravidly.
Zahrnuje i spolupráci s blízkými osobami
klientů, neboť jejich zapojení do procesu
léčby považujeme za důležité a významné
pro zvýšení její úspěšnosti.

Komu je určena

Léčebný program

Naše služby

 STRUKTURA

 SPECIFIKA

0. diagnostická fáze (2 – 5 týdnů)
bez kontaktu s vnějším světem
vzájemné seznámení
I. adaptační fáze (3  – 5 měsíců)
změny chování a sebepoznávání
II. iniciativní fáze (3 – 5 měsíců)
změna prožívání a odpovědnosti
za sebe i za druhé
III. stabilizační fáze (1 – 2 měsíce)
získávání pracovních dovedností
stabilizace ve zdravém životním stylu
Ukončení léčebného pobytu
v okamžiku, kdy má klient zajištěné zaměstnání,
bydlení, doléčování a rozvíjí síť nedrogových vztahů.

 PODMÍNKY PŘIJETÍ
osobám závislým na omamných návykových látkách — starším 18 let — s motivací k léčbě v délce cca
1 roku — s těžkým stupněm psychosociálního postižení

Cíle programu
opuštění drogového životního stylu — trvalá abstinence
— plnohodnotné zapojení klienta do společnosti — posílení rodinného systému — dosažení vyšší kvality života
* Naši klienti musejí být schopni sebeobsluhy a komunikace v Českém jazyce. Z technických a personálních
důvodů nemůžeme poskytovat služby osobám s kombinovanými smyslovým vadami.

detoxifikace, eventuelně ústavní předléčba — fyzická
a psychická způsobilost — lékařské vyšetření včetně
laboratorních testů – JT, panel hepatitid, HIV — písemná žádost, životopis v rozsahu alespoň čtyř stran
A4 — doporučujeme osobní návštěvu komunity.

 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
abstinence od drog včetně alkoholu a gamblingu —
dobrovolnost pobytu a spolurozhodování o průběhu
léčby — přijetí rozhodnutí komunity a účasti v programu — nepřípustnost fyzického a psychického
násilí, erotických a sexuálních vztahů.
Klient se měsíčně podílí na sociální službě finanční
částkou 6500 Kč, stanovenou ve smlouvě.

individuální a skupinová psycho/terapie
včetně intenzivní práce s rodinou
Různorodá pracovní terapie
na farmě, v zahradnictví a truhlárně
Široké spektrum nadstavbových programů
divadlo, keramika, arteterapie, zátěžové
a zážitkové programy, PC, internet
Možnost výkonu ochranné léčby
a alternativních trestů
Bezpečné a klidné zázemí
v rozlehlém přírodním areálu s bazénem,
s možností četných rodinných návštěv
Odborná péče
zajišťuje multidisciplinární tým specialistů
psychoterapeuti, psycholog, psychiatr a zdravotníci

Kontakt
Terapeutická komunita Magdaléna
Email: komunita@magdalena-ops.cz
Pavel Hanzal I vedoucí programu
Mobil: 737 284 599
Příjem klientů
Tel.: 318 599 125 I Mobil: 733 646 760
Magdaléna, o.p.s.
Včelník 1070 I 252 10 Mníšek pod Brdy
E-mail: info@magdalena-ops.cz
IČO: 256 17 401
www.magdalena-ops.cz

