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V Mníšku pod Brdy dne 9. dubna 2020
Aktuální informace o fungování našich služeb
V těchto dnech se snažíme našim klientům i nadále pomáhat, přestože musíme fungovat v omezeném
režimu (viz nařízení vlády a MPSV). Služby poskytujeme v takovém rozsahu, jak jen nám to současná
situace umožňuje. Níže Vám přinášíme přehled aktuálního fungování našich služeb:


Kontaktní centra v Benešově a Příbrami: Funguje výměna, ošetření, poradenství a všechny další
individuální výkony. Dezinfekce rukou hned u vstupu je samozřejmostí. Při poskytování poradenských
služeb jsou pracovníci s klienty ve vzdáleném kontaktu (telefon, facebook). Skupinové aktivity jsou
zrušeny.



Terénní programy v Berouně, Benešově a Příbrami: Terénní výjezdy jsou uskutečňovány vždy
po domluvě, po předchozím objednání. Pracovníci nízkoprahových služeb denně odpovídají klientům
po telefonu či na Facebooku, řeší s nimi nastalé situace (například ztrátu zaměstnání či ubytování).
Terénní pracovníci zajišťují výměnný program a předávají informace o viru COVID 19. Často jsou
jediní, kdo je s nimi nyní v kontaktu a kdo jim tyto informace může předat. Zároveň distribuujeme
ochranné pomůcky formou tzv. "Balíčků pomoci proti COVID 19". Tyto balíčky obsahují roušku,
rukavice, vitamíny, tampony s dezinfekcí a preventivní informace (jak dlouho roušku nosit, jak
zamezit přenosu viru atd.).



Léčebné programy: Klientům i pracovníkům se snažíme zajistit maximální bezpečí. Snižujeme riziko
nákazy na minimum například tím, že distribuujeme ochranné pomůcky i dezinfekci a omezujeme
pohyb i osobní kontakt na nutné minimum.
Terapeutická komunita a léčba klientů s duální diagnózou v Mníšku pod Brdy: Komunita je
bez kontaktu s venkovním prostředím (žádné návštěvy, akce mimo areál apod.). Snížili jsme počet
personálu na nezbytné minimum. Posílili jsme skype a online komunikaci s rodinou a blízkými.
V současné době nepřijímáme klienty do programu.
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Doléčovací centrum v Praze Podolí: Snížili jsme osobní kontakt na nutné minimum. Program
jsme převedli do online prostředí, kde poskytujeme telefonické a skypové konzultace, poradenství
i skupinovou terapii. V současné době nepřijímáme klienty do pobytového programu.



Adiktologické ambulance v Praze, Berouně a Příbrami: Fungujeme v režimu e-ambulance,
poskytujeme skype, telefonické a e-mailové konzultace i skupinou terapii.



Centrum primární prevence: Vzhledem k vývoji situace, kdy jsou zavřeny základní a střední školy,
a to nejspíše až do polovina května, jsme naše aktivity přesunuli do prostředí sociálních sítí. Nově se
na nás tedy můžete obracet přes facebookovou stránku „Centrum primární prevence, Magdaléna“.
Zveřejňujeme zde příspěvky, které jsou zaměřené zejména na oblast prevence, ale také na aktuální
dění. Poskytujeme rady rodičům, kteří jsou s dětmi doma. I nadále fungujeme také na e-mailové
adrese prevence@magdalena-ops.cz i na našich tel. kontaktech (viz sekce Kontakty).



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas Benešov: Z důvodu nařízení vlády ČR je
činnost této sociální služby, od poloviny března až do odvolání, přerušena. Osobní kontakt s klienty
neprobíhá, je uzavřen nízkoprahový klub i kontaktní místnost určená pro individuální konzultace,
možná není ani terénní forma služby. Pracovníci NZDM však udržují se svými klienty z řad dětí,
dospívajících a mladých dospělých kontakt na dálku, přes Facebook (stránka „MeziČas NZDM
Magdaléna“ anebo profil „Alenka Magdalénská“) a telefonickou cestou na tel. čísle 739 570 998.
V rámci tohoto kontaktu mapujeme současnou situaci a dopady uzavření NZDM na naší cílovou
skupinu. Zjišťujeme, v jaké situaci se naši klienti nacházejí, kde se pohybují, zda mají dostatečné,
objektivní a aktuální informace, dáváme jim tipy na to, jak zvládnout současná omezení a jak řešit
některé konkrétní situace, ve kterých se nacházejí.



Centrum vzdělávání: Vzhledem k současné situaci jsou do odvolání zrušeny vzdělávací aktivity
s přímou fyzickou účastí. U vzdělávacích kurzů, které to umožňují, jsme setkání nahradili formou
e-learningu a telefonickými konzultacemi či videorozhovory. Konzultace a dotazy vyřizujeme na
emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz.

Za Magdalénu, o. p. s. Petra Čermáková, Péče o dárce a dobrovolníky
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