Kontaktní a poradenské služby
  CÍLE SLUŽEB
Cílem našich služeb je především minimalizovat zdravotní
a sociální rizika spojená s užíváním drog a jejich dopady
na jedince i širokou veřejnost.
– Navázat a udržet kontakt s klientem a zprostředkovat
mu pozitivní zkušenost s odbornou institucí.
– Snížit riziko přenosu infekčních chorob, zejména
HIV a hepatitid. – Ovlivnit motivaci klientů ke
změně rizikového chování a životního stylu, směrem
k bezpečnějšímu jednání. – Zvýšit orientaci klientů
z řad rodinných příslušníků a podporovat je v jejich
rozhodování. – Navázat klienta na síť specializované
pomoci v příslušných odborných zařízeních.

Komu jsou služby určeny

Naše služby

Principy našich služeb

Odbornou péči poskytujeme* našim klientům v klidném
a bezpečném zázemí Centra adiktologických služeb
Magdaléna-Příbram.

Při poskytování našich služeb dodržujeme principy
Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod,
a právo na jeho vlastní rozhodnutí.
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Výměnný injekční program
Měníme použitý injekční materiál za sterilní
včetně distribuce zdravotnického materiálu.

  DODRŽOVÁNÍ PRÁV KLIENTA
Klademe důraz na – zachování lidské důstojnosti
klienta – respekt k právu na jeho vlastní rozhodnutí.
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Informační servis
Klientům poskytujeme informace o rizicích
spojených s užíváním drog, o dostupných
poradenských, léčebných a jiných odborných
programech a službách.

  NÍZKOPRAHOVOST
Naše služby jsou – maximálně dostupné – anonymní –
bezplatné – a zachovávají individuální přístup
ke klientovi a k jeho potřebám.
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Základní zdravotní ošetření

Provozní doba
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Základní servis
– nápojový – potravinový – vitaminový – higienický.

Kontaktní a poradenské služby jsou určeny osobám
starším patnácti let*.
  UŽIVATELŮM NELEGÁLNÍCH DROG
bez ohledu na frekvenci, délku a způsob užívání.
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Základní sociálně-právní poradenství
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Asistenční služba
Doprovázíme klienta do příslušných institucí.

 KLIENTŮM SUBSTITUČNÍHO PROGRAMU
07
 UŽIVATELŮM INHALAČNÍCH LÁTEK
 BLÍZKÝM OSOBÁM
Služby poskytujeme také rodinným příslušníkům,
partnerům i jinými blízkým osobám uživatelů
návykových látek.
* Naši klienti musejí být schopni sebe obsluhy a komunikace
v českém jazyce. Z finančních, a tudíž technických
i personálních důvodů nemůžeme poskytovat služby osobám
se smyslovým a mentálním postižením.

Krizová intervence
Poskytujeme okamžitou pomoc při ošetření
akutního problému, který klient subjektivně
vnímá jako ohrožující.

08 Individuální a rodinné poradenství
Poskytujeme odborné poradenství rodičům,
přátelům a blízkým lidí ohrožených drogou,
nebo jejich uživatelů.
* Naše služby poskytuje multidisciplinární tým zkušených
profesionálů, kteří naplňují předpoklady stanovené zákonem
č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Výměnný program

Po–Pá

9.00–17.00 hodin

Kontaktní místnost

Po–Pá 13.00–17.00 hodin

Odborné poradenství

Po–Pá

dle objednání

 KONTAKT
Centrum adiktologických služeb
Magdaléna-Příbram
Žežická 193 I 261 01 Příbram 7
Vedoucí CAS Mobil: 739 612 018
Koordinátor kontaktních a poradenských služeb
Tel.: 318 622 010 I Mobil: 737 391 214
E-mail: cas.pb@magdalena-ops.cz

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

Magdaléna, o.p.s.

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

www.magdalena-ops.cz

KONTAKTNÍ
A PORADENSKÉ SLUŽBY

2 - TERÉNNÍ PROGRAMY
Sociální služby pro uživatele návykových látek
v jejich přirozeném prostředí.
Street mobil: Benešovsko: 603 478 707 I
Příbramsko: 737 603 698 I Berounsko: 734 622 260

4 - AMBULANTNÍ LÉČBA
Ambulantní léčba osob závislých na návykových
látkách starších 15. let.
Psychiatrická AT ambulance
Mníšek pod Brdy I Mobil: 603 867 385
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: 739 009 590
Příjem klientů I Tel.: 318 599 125 I Mobil: 733 646 760
6 - SOCIÁLNĚ PRACOVNÍ REHABILITACE
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
Praha I Tel.: 241 409 838 I Mobil: 739 639 119

o.p.s.

P R E V E N C E A L É Č BA Z ÁV I S L O S T Í

1 - PRIMÁRNÍ PREVENCE
Centrum primární prevence
Benešovsko I Berounsko I Příbramsko
Mobil: 737 284 597

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: 775 306 838
Centrum adiktologických služeb Magdaléna-Příbram
Tel.: 318 622 010 I Mobil: 739 612 018

Magdaléna,

Závislost na návykových látkách

 KDE NÁS NAJDETE
Sídlíme v areálu bývalé 8. ZŠ, kam se dostanete MHD
autobusovou linkou č. 2 – ze zastávky „Jiráskovy
sady“, i z autobusového nádraží (u vlakového nádraží).
Vystoupíte v ulici Politických vězňů na zastávce „Sídliště
Kladenská“. Odtud dojdete k světelné křižovatce ve tvaru
„T“ a přejdete přes silnici na druhou stranu Žežické ulice.
Služby pro uživatele návykových látek (NL)
– zahnete doprava a poté, co minete první budovu po
levé straně, vejdete brankou k další přízemní budově.
Poradenské služby pro rodiče a blízké
– projdete do areálu hlavním vstupem a vejdete do druhé
budovy po pravé straně.

Tento materiál vznikl za finanční podpory
Města Příbram.

Mobil: 739 612 018

 NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je prostřednictvím sociálních služeb
pomáhat osobám, které užívají návykové látky a jejich
blízkým ke zlepšení kvality života po stránce zdravotní,
psychické i sociální.

