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Tisková zpráva, 1. 11. 2018
Ve ejná sbírka: Dáme dodávku do Davida?
To bychom moc rádi! A nebojte, nejedná se o n jaké kouzelnické íslo, kde bychom se snažili dostat vozidlo
do jednoho z našich koleg . Vyhlašujeme ve ejnou sbírku na dodávku, která by rozpohybovala naše klienty
a pomohla jim zkvalitnit trávení asu v rámci terapie. Na nákupy, na výjezdy, na zát žové výjezdy.
“Jde nám o dodávku, díky které zajistíme mobilitu naší terapeutické komunity. Bereme klienty na pravidelné
zát žové výjezdy, kdy si klienti zkouší, co vydrží a také si užijí spole ný as, nad obvyklý rámec terapie.
Aktivity bychom také mohli rozší it i na vzdálen jší místa, kam je doprava komplikovan jší. Dodávka nám
zásadn pom že být v as a jednodušeji tam, kde pot ebujeme být.” zmi uje Mgr. Petr Buchta z pé e o
klienty s duální diagnózou.
A pro zrovna David? Rádi bychom získali prost edky do konce letošního roku a poslední 52. týden nám
letos uzavírá práv David.
Pro získání dodávky byla založena ve ejná sbírka, m žete p isp t prost ednictvím brány Darujme.cz. Naše
kampa je vid t, proto je na našich webových stránkách p ípadn možné sledovat i pohyb na
transparentním ú tu . 020036-0388061319/0800.
Obecn prosp šná spole nost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která p sobí v Praze a
St edo eském kraji. Poskytuje ucelený systém zdravotních, vzd lávacích a sociálních služeb v oblasti
prevence a lé by závislostí u d tí a dosp lých. V organizaci p sobí ada odborných pracovník , profesionál
v oboru.
elnický kopec, zázemí terapeutické komunity, ožil p ed více než dvaceti lety. Sv j pobyt tu zahájili první
klienti. Takový pobyt zajiš uje integrovanou zdravotní, sociální pé i p i boji se závislostmi. Postupn se naše
služby rozrostly a nyní pokrýváme celou škálu služeb v oblasti prevence a lé by závislostí. Naše preventivní
programy pro žáky absolvovalo p es deset tisíc d tí, ambulantními lé ebnými programy prošlo tisíce
závislých a jejich bližních, stovky klient se lé ily v terapeutické komunit , která pro n p edstavovala
mnohdy jediné možné východisko, jak se zbavit závislosti. Tisíce osob žijících na okraji spole nosti využili
našich kontaktních a poradenských služeb. Naše práce je založena na oboustranné d
e, díky které
žeme snáze vytvá et bezpe jší prost edí jak pro naše klienty, tak pro Vás, širokou ve ejnost. Velice si
vážíme individuálních dobrovolník , dárc , podporovatel a všech, kte í jsou ochotni podat pomocnou
ruku lidem, kte í ji pot ebují.
kujeme za každý p ísp vek, v jakékoliv výši. Je samoz ejmé, že na Vaše p ísp vky/dary Vám na vyžádání
vystavíme potvrzení, abyste dar mohli následn uplatnit jako slevu na dani, viz od itatelná položka od
základu dan . Sta te se jedním z našich dárc a pomozte na dobrou v c, kdy víte, jak je s prost edky
nakládáno a kde je to skute
pot eba.
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