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Obsah prezentace

� Neziskový sektor v péči o závislé?

� Spektrum služeb

� 25-letý proces

� Návrat do zdravotnictví



Nezisk v závislostech?

NEZISKOVÉ ORGANIZACE *
� Zmírňují utrpení
� Podporují zájmy chudých
� Chrání životní prostředí
� Poskytují základní sociální 

služby
� Vedou k rozvoji komunit

*zdroj definice Světová banka

NÁVYKOVÉ NEMOCI
� Zasahují ty, kteří se nedokáží

zorientovat v dnešním světě
� Jsou spojeny se zhoršenou 

schopností adaptace a 
nedostatečně podpůrným 
prostředím

� Likvidují celé rodiny
� Ohrožují společnost mnoha 

riziky
� Úzdrava znamená reparaci 

sebepojetí, blízkých vztahů a 
resocializaci

� Řešení vyžaduje 
multidisciplinární přístup



Hledání cest

NNO pojmenovávají problémy a hledají
nové přístupy a jejich řešení

� Terapeutická komunita

� Doléčovací programy

� Tréninková práce a tréninkové bydlení

� Harm reduction programy

� Specifická klientela (duální diagnózy, matky s dětmi, 
mladiství a děti, klienti v konfliktu se zákonem, 
gambleři,…)

� Prevence rizikového chování (práce s dětmi, výcvik 
pedagogů,…)



Služby Magdaléna, o.p.s.





Regionální působnost služeb



Protidrogová politika a její koncepce

� Komunitní plánování 

� Prevence kriminality a prevence rizikového chování

� Obecní a krajské protidrogové strategie

� Národní protidrogová strategie

� Zákonné normy

� Nezávislé ověřování kvality služeb

� Koncepce oboru adiktologie



NNO ve zdravotnictví

� Obor Adiktologie jako vysokoškolské studium

� Zdravotnická  profese

� Systém veřejného zdravotního pojištění

� Pilotní projekt VZP

� Ambulantní péče

� Reforma psychiatrické péče

� Integrace adiktologie do systému péče o duševně 
nemocné



Neziskový sektor nalézá cesty k 

řešení.

Proč by dobré věcí měly být 

snadné?



Mít, kam se vrátit
Drogy jsem poprvé potkala na fotografickém učňáku. Škola a tvorba mě bavily, ale přitahovalo mě žít dvojí
život, prostředí, který se vymykalo všemu normálnímu. Nikdo si nevšiml. Lidi to brali tak, že jsem takový 
bohém, umělkyně. Po třech letech už to nešlo udržet v tajnosti, řekla jsem to doma a šla do léčby. Odtamtud 
mě vyhodili, pak teprv začlo opravdový peklo. Další tři roky se střídala ulice, pokus o léčbu, útěk nebo 
vyhazov. Bylo mi hrozně špatně, psychicky i fyzicky, chtěla jsem přestat, ale prostě to nešlo. Nakonec jsem 
chytla flegmónu, byla to, myslím, taková poslední kapka. Měsíc na infekčním. Tam mě měli k tomu, abych si 
dala žádost do komunity. Pět měsíců jsem v léčebně čekala na Magdalénu. Měla jsem krize, chtěla s tím 
seknout, ale nějak jsem prostě věděla, že tentokrát je to jiný, že to chci a musím zvládnout.

První vzpomínka na Magdalénu: na začátku jsem byla překvapená tím jak jsou na nás takový 
hodný, měla jsem pocit, že se tam starají o každýho člověka, na tak málo lidí takovej houf terapeutů.

Po léčbě jsem hledala, kudy kam. Máma mojí kamarádky, holky, kterou znám z komunity, měla 
neziskovku, která začala s podporou rodin závislých. Pomáhali taky lidem, co odejdou z vězení, se 
sháněním práce a dělali terapii. Pracovala jsem tam asi tři roky jako laický terapeut a na základě toho jsem 
se rozhodla jít do psychoterapeutického výcviku. Teď dodělávám dvouletý nástavbový výcvik rodinné a 
párové terapie. Rodina mě celkově hodně zajímá. Vidím, jak je neskutečně důležitý mít se kam vrátit, mít 
aspoň trochu funkční rodinu, vztahy.

Teď dělám rukama, ale časem, až mě budou bolet záda, se třeba pustím do terapie. Odměna 
pro mě je, že mi prostě je dobře. Pak je jedno, co dělám. Vím, jak jednoduše mi může být nedobře. 
Uvědomuju si, že jsem toho zvládla hodně. Myslím, že i touhle prací jsem se naučila hrozně moc. Jestli si 
připadám jako hrdinka? Tak sebestředná nejsem...



MUDr. Petr Nevšímal
Odborný  ředitel
Magdaléna, o.p.s.

Každý člověk je důležitý…, 
Někdo tím, kým je, 
jiný tím jaký je,
a většina tím, kým se může stát.

www.magdalena-ops.cz


