Plán průběžného obnovování služeb a programů ‐ Magdaléna, o.p.s.
(29/4/2020)
Nouzový stav v ČR
Vláda na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila
dne 12. 3. 2020 pro území České republiky nouzový stav, a to na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl se
souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužen do 30. dubna 2020 a následně do 17. května 2020.
V rámci nouzového stavu dochází k omezování volného pohybu osob, sociálních služeb, zdravotních
služeb apod. Tato skutečnost přímo ovlivňuje fungování společnosti Magdaléna.
Vedle toho v souvislosti s předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace navrhuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovat postupné kroky k obnovení fungování sociálních služeb
a to od 27/4/2020. Dále MŠMT připravilo plán pro školy a školská zařízení (15/4/2020).

Z výše uvedeného vychází i plán průběžného obnovování služeb a programů v Magdaléně a to
následovně:

Terénní programy Benešov, Beroun a Příbram – od 4/5/2020 vyjíždí terénní týmy do terénu, nastává
postupné zvyšování četnosti výjezdů, monitoringu lokalit, poskytování individuálního poradenství
v terénu a další výkony.
Kontaktní a poradenské služby Benešov a Příbram – Centrum adiktologických služeb (CAS) Benešov
startuje testování na COVID‐19 v rámci studie NMS (RVKPP); CAS Benešov a Příbram postupně rozšiřuje
paletu nabízených služeb – individuální poradenství, testování na infekční onemocnění, otevření
kontaktních místností cca od 18/5/2020 (kapacita 4 osoby + pracovník), od přelomu května/června
plánujeme plné otevření kontaktních místností (kapacita 10 osob).
Adiktologické ambulance Praha, Příbram a Beroun – poskytujeme služby i nadále v režimu e‐
ambulance, nově od 1/5/20 nabízíme osobní individuální konzultace při zachování bezpečí pracovníků
i klientů, minimalizujeme počet pracovníků (2) i klientů na pracovišti a jejich vzájemné potkávání;
skupinová terapie je stále pozastavena (nejspíše od přelomu května/června).
Doléčovací centrum Podolí – pokračujeme v online doléčování, nově od 1/5/20 nabízíme osobní
konzultace při zachování bezpečí pracovníků i klientů, minimalizujeme počet pracovníků (2) i klientů
na pracovišti a jejich vzájemné potkávání, skupinové aktivity zůstávají v online režimu, přijímáme
klienty do pobytového programu s přímým překladem z TK, PN (převoz pracovníkem DC, čestné
prohlášení zařízení, že klient nemá symptomy min. 14 dní), přijímáme klienty do ambulantního
doléčování v online režimu; skupinová terapie je stále pozastavena (nejspíše od přelomu
května/června).
Terapeutická komunita a program léčby klientů s duální diagnózou – pobytové programy zůstávají
bez návštěv z venku, od půlky dubna mohou klienti realizovat plánované lékařské prohlídky s asistencí
pracovníka, přijímáme klienty přímým překladem z TK, PN (převoz pracovníkem TK nebo Chrpa, čestné
prohlášení zařízení, že klient nemá symptomy min. 14 dní), od 1/5/20 navyšujeme personál v programu
na 2 terapeuty. Klienti mohou od května na zátěžové výjezdy (max. 10 osob včetně terapeutů dle
nařízení vlády). Plánujeme další rozvolňování pravidel, návštěvy rodin, výjezdy mimo Včelník (dle
nařízení vlády ČR a MPSV ze dne 24/4/2020) a to za podmínek dodržování všech preventivních
opatření.

Centrum primární prevence – stále jsou uzavřené školy; fungujeme v on‐line prostředí (FB, YouTube
kanál, Instagram), předpokládaný návrat do škol nejdříve po 25/5/2020 dle domluvy se školami, plný
rozsah služeb nejspíše od září 2020.
Centrum vzdělávání – probíhá příprava kurzů na druhé pololetí, školení v on‐line prostředí, vracíme
se ke školení „face to face“ po 25/5/2020 dle domluvy se školami, pedagogy či firmami. V červnu opět
zahajujeme v Praze nové běhy vzdělávacích kurzů pro pedagogy. Akce proběhnou za zvýšených
hygienických podmínek v malých skupinách.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Benešov – doposud dle nařízení MPSV uzavřeno, otevření
ambulantní formy od 25/5/2020 dle pokynů MPSV.
Obecná pravidla
‐
‐

Dle doporučení NMS/RVKPP jsou do 15/5/2020 týmy složené ze 3 a více osob dále děleny na
dvě poloviny (příp.1+2) kvůli riziku možnosti nákazy týmu a případné karantény celého týmu!
Nadále platí veškerá hygienická opatření!

Uvedené informace se mohou změnit dle aktuální situace a nařízení Vlády ČR, tedy zrychli i zpomalit.
Uvedený výčet není úplný. Reflektuje zásadní změny a základní principy. Podrobnější informace jsou
v gesci jednotlivých vedoucích a odborných ředitelů.

Odkazy:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie‐koronaviru/dulezite‐informace/harmonogram‐uvolnovani‐
podnikatelskych‐cinnosti‐‐opatreni‐ve‐skolach‐a‐v‐socialnich‐sluzbach‐180969/
http://www.msmt.cz/harmonogram‐uvolnovani‐opatreni‐v‐oblasti‐skolstvi
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni‐sluzby‐info

